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v

pts tamrtlé jetero Uaikal Kdyby
ministerstvo vysýlalo kailý drn

chodu novomsnlf lů na odpočint--

přikročili Vrátiví a spěl
kultivátory vciv buceimi

11 V li V teHtujatHikl
taky v bíMiiitfvyun itavacu

Zprávy zámořské

Cechy

SluJinhkt 4fmtmtnt p V au

vyžadovalo by lo nejmenl 140
vlaků po dva týdny ntlli by do

a vouec Vilm co jen sehnali mo-

hli dvéf u obydli Frantíkova
ZPIU

'-
-4

Mandltirska bylo dopraveno a 00 lan 1 oom Irho proměnili byl v

Po odbytí bohonhilřb v ruském 000 mulů Vlaky tylo budou vlak

tdrlovány na cestí Kra I musí
králkl dobí v nedobytnou tm
Ráno (dělil a námi jeden lelrnaPřehled o uvila iMilltlťk 11 kroniku lut kostel v Prat sa úspěch ruských

aůstal sláti oa výhybkách nrboť(hran! na dslrkém východě shro
sibiřská dráha má poutě jednu

ta rraniik lihai neco t komína a

ač bylo ta stupňů pol nulou 1

s prý při tom hrozní potil Holi
niáídilo a několik set tttkých

trať aby zde vyčkaly vlaků jedou1 WMMlIftOM studentů jiných národností předneboť naleala vkladní sktinku na

jeho jméno v jedné bnc na Lang s iroliovsli kdyby se Frsntíkkostelem a způsobilo demonstraci'a4 diitfnli nth!i na tpt
Islsnilii V té nsIťMio se sa' iJ - 'oismkir fint a Na lo pochoJovali ke koosulátu

cích a Mandžurska spět Vojenaké
ministerstvo doufalo le podaří ae

nu vypravili denní na bojiště
7000 mužů aviak v skutečnosti

jcsiě jednou lenil i by mu zase

udělali taslaveníčko pak alo leSpojených Států kde chtěli sírodf — Kull UtohHou ifiUtu t 116500 dobrých bamlA a luiiny
la má iilolmo ind výhodně vři by mu čítali o jeden soudek vícepiti nrt(átelskou demonstraciSt Louis

Nlmořnl o) hor le vtl roshod
koti sumu jel mole obnáleti al Al ucítí ruský medvěd zápachpolicie vlak obsadila vlechny ulice

veduurí ku konsulátu a podařilo prolití krvé avého národa pak
běda těm kteříž se opovážili iei

hodnotil poplr 1 by byl nokte-r-

dňsloinlk od amerického loďstva
a jí ileniotiHtisnty rozehnali když

(100000

Vlaky v závějích

Sev Dakota v letolnl zimě do
dráždili Macek

liíval přítomnu riá lapouských lo

dleh v boii u 1'ort Arthur Nata stala svou potulnou porci v

byl jistý počel studentů zatčen

Válka Ruska s Žaponskem

Nrpcttaftni pokuty ?tiponcův ů vy

lodřnt vojska na toloottrev Liao

vli la poíádala obe vál£(c( moci minulém týdnu panovaly tam

vypraví jich aotva polovici

Novinky z Tooby Neb

Dne 30 února 1904

Nu tak vidal Pořád ae mělo za

to Že so my venkovltl dopisova-
telé na nic nezmůžeme a hlel Už

máme latlaka a k tomu tatínka c

Prahy Není to pro óáa velké
renomé? Ah při tom seznámení
našem milý laťko musela by být
ta pravá za $% gallon Macek

Novinky z Bralnard- -

Due 20 února 1904

dovoleni lby mohla poslali po ZallUtA lat al iffivnln il ! 1„ ia -1 l_Jtifřt_ ras tm mstraUhvé snřhové vinice al nyní fv „ tMiv tina oraiin tv JBIV llUUUIIUJBIHO piY nepili tťmO J
jednom dostoiníku k loďstvům

tttng — Obllle t dopraven ruikich
jich by mohla poaorovati pohyby

ae poněkud vyjasnilo Následkem

těchto vánic trt? byly zaváty tak

vyoko to vlaky některé v nich

— České divadelní představenífo$il — Kuropatkin jmenován
attTOLvrchním vtlittlem ruské armády

lei ani Huško ani Aspoosko
lomu dosud nesvolilo zastaly vězeli hlavně ty ze Kápa — Alexejův loud nad lehkomyslným
Americký vyilaocc v Koreji du jedoucí Na trati do Wash- -

ailstonítiem
Allen ozntttiil nalí vlíJó lo vlí burne přeruíena byla víechna do

je moc mlsný a jen tou by si hoV dodatku k naSl hlavní zprávěda korejské olevlela pflitav VViju pravá a hrozí tam nedostatek dřiví
z východního bojifitě jsme sdělilivilovému obchodu Spojnoé Slá

ty byly první mocnosti která li
mohl tatínek navnadit Ostatně
uvidíme co se dá dělat al přijde
máj ten lásky čas — sejdeme se

nebude li počasí poněkud nifrnřjM
Z dolo už po celý týden ani kou že Kusové ztratili svou bitevní loď

"řuriant" pořádané zde Drem

Draským a jinými Českými ochot-

níky z Liowood dne 13 t m

bylo sehráno ku všeobecné spoko-

jenosti zdejších krajanů Návště-
va byla obstojná ale mohla být
daleko hojnější kdyby někteří

krajané podporovali dobrou če-

skou a národní věc

— Za to maškarní ples jenž
byl pořádán dne 15 t m v síni

pp Sypala a Petrželky a ples
pořádaný u p Jana Dusá vydařily

Uojarin opět avou vlastní neopasku uhlí nedoílo Ve státníchdala aby přístav len byl otevřen
zas

vlemu (větovému obchodu Wiju kárnicích v kapitolu a jiných ve
Hele hele! Také i v té naší

Irností zrovoa tak jako dopravní
loď Jeniscjleč zpráva ta nezakládá
se na pravdě Uojarin potopena

se nalézá 150 mil dále v zemí při řejných uitavech je oedostatek
zlaté Praze nalezli ae prý lidé
kteří aympstisují a Japanci Neníbyla při nočním útoku dvou ža

paliva

Dobré pomíry v JlŽnl Oakotí

řece Yalu Následkem toho za

hraniční odbor poile do Wiju koo

ula co nejdříve
to k pláči a smíchu zároveR?!ponských torpedic které ae zou

l 4

Dle zpráv prohlíŽeCe národních íflou odvahou pronikly až doVelká porota v okriku Columbia Vzdělaný Francouz jest pro Rusa
nadšen a Čech příslušník jedné zbok Sílbeyho a prohlížeče stálco vvsetřenl rozsáhlých podvodo

Eclipse iihlí
Toto uhlí má některé výborné vlastnosti: Rychle se chytá
— dohře hoří — udržuje dobře ohefi — rychle rozŽhavuje

kamna uspokojuje kuchařku

Eclipss ořechové BM Mm Imú $525
pro sporáky vytápěcí kamna neb pece

Máme též:

Economy kusové $6 50 Wyomíng kusové $650

Rock Sprlngs bttZUmh $715 Ohio kusové $825
Veškeré uhlí dováženo ve velkých žlutých vozech

RYCHLE POSLOUŽÍ

SUNDERLAND BROS CO

(Jradornai 10 a Houala ul i TVdefenji
Ohradar 20 a lllckory ul { 252- -2

vnitřního přístavu v Port Arthuru
a po provedení útoku v nočním nejfokročilejšfch větvf slovannich bank Hemmingwaye nestály

ských volá mu "pereat 'I Nobanky v onom státě nikdy v tak temnu zase zmizely

se znamenití Síní byly přepl-

něny tak že by bylo jablko ne-

propadlo Iou každý ai aa my-
slil Že těch ostatků musí jak ná-

leží užít a proto pil tancoval a

též mnoho se jich přistrojilo za

veřejnými pozemky v mnohých

západních státech vmesta ialobu

nro iDiknutf na lohna A Iieoio- - příznivých poměrech jako v pří Utok ten provedea byl předmi odpusť jim latinku vždyť nevědí
co činilnulé neděle za hrozné bouře

na bohatého pozemkového ob lomné dubí Vklady na bankách

obnáftejí úhrnem přes 130000000 Následkem nedostatečného telerhnln(ki v Sa Francucti na 'í

ic j'-i- t při t7i na hlavu Státní
Frd A Ilydca t tčtioí místa grafického Ipojuof zprávy z boji-

ště dochází pomalu Co zaaýlánobanky dělají poměrní lepíí obcltopředešlým úzce apojeoého Henry
dy nežli národní C J IJach eat anglickými válečnými dopi

maškary A tu přihodilo se něco
zvláštního Jedna maska se po-

jednou od ostatních odloučila
zamířila rovnou k p Franku Ču-do-

a zanechala mu buclatého
klučinu Protož Frantíku

C iJimonda c Caliíornie právo!
(táto! komisař školních a veřej (ovatoly z Cíny přes Anglii to

ka předeilé dva řastupujícího a

Až budo fiotrsb Jiiko vrána kříkat
si huite Mucelc jako kocour Škrabat
až bude ISlMuý za Nftmce díevcc lámat

pak teprv ni 676 Japanne nud Husem
Jflsitt

Aí Svoboda se bude psáti Krollioit

a? Hokol bude velet iotě své "bull"
až Tatínek přestane do 'Pokroku' piAt

pak tnprv bude Japan I(iiku na Ifjl
Stlit

Když Rusko vymanilo křesťao- -

většinou jsou smýtlenky kterýmoých pozemků sděluje že celý
íkolnl fond státu je uložen a jdou

Joosta H Schneidera z Tuczonu

Ariz aiíenta Beoaona a livdeho nelze přikládali řádné víry Do

t něho úroky ve prospěch veřej pisovatelé ti krmí důvěřivou veřejV obžalobě udávají ao případy — Pan Josif Matoušek odjíždínoitt zrovna takovými lžemi iakoných Ikol Stálý fond dl jehokdt podvodní nabyty pozemky db2C J3S"dnes do Colorado za obchodem —číoili o povstání Boxerů v Činí azprávy jest uIožmo takto Fajčeno
ské národy z drápů sveřepéhooa farmy: 11649778 Ikolnl dlužní my 2 boitltí našemu čtenářstvu

vládni v Kalifornii Orcgonu

Washingtonu Nevadí a jinde

Rmká vláda uvědomila zahra

Dnes nás poctil návštěvou avou

p Frank Hamsa bostiuiký z

Dwight Neb Byl zde za ob- -

Turka válkou v níž tolik udatúpísv f 183 300 okresní íkolnl nepodáme žádné zprávy jen ty
úpisy 150000 Celkem 11067 kteréž jsou buď úřední zjiítínyDÍiní odbor fa nemohouc alulnou

chodníxi záležitostmi078 Z léto (umy (941809 po aneb pochází z per amerických

ných Kusů padlo a foliu slovan-

ské krvs bylo prolito tu žádný z

národů- civilisovaných Aeodvážil
ss pojmenovat! Rusy barbary

sláno přímo t úřadovny státního — Pan Jan Cidlík se rozpom"!dopisovatelů válučnýcb jichž ví- -
komisaře íkolních veřejných po robodooit test známá níl že otní dobře býlí člověku

Nyní vlak když jest ve sporu szemků zbytek pfijfcn od poklaď

výitavku ruských výrobká na ý

stavu poslali vzdala tvého plá

nu výstavu obealati

Zaadáiif J8 konirisu

Drobni prátt — Oitdtnfnl Okla

Onen noční útok Zsponcúv o aamotnému a proto vstoupil ve

stav manželský s Julii Pelanovou
Oddáni byli v chrámu Páni Nejsv

nímž se zmiílujeme v předu této

vlastní

Novák &r Kretek
i 1413 Jižní 13 ol Omaha Neb

Zhotovuji a prodávají

Mramorové a žulovd pomníky
náhrobky desky

a hřbitovní práw rícho druhu
Valf olilrnlnfrky ríHnujl rfohlWllvl a vknn

pohanským Japaoakem za kte-

rýmž stoji břichatý pietichář John
niko různých okreso

Striflnlcká zuřivost'

i
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ř
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C
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zprávy provedeo byl za tím úče
Bull tu někteří národové nespra
vedliví a neomaleoí zovoit totéž

lem aby bylo krylo vyloděni
žaponského vojnka na pobřeží leč

V místí Cutler v okresu Char~ homy

Rusko nevzdělaným —barbarskýmV aenátu povoleno počátkem
leton (Ja jsou lak zuřiví demo-

krati Ža svým jednáním přiměli

Trojice vlp A J Kleinem !

— Příští týden obdríi Jan Fiala

zdejši úspěšný obchodník hospo-

dářskými stroji celou káru těch

nějlepších a ncjosvídčeoějších

tíčae řediteli sčítání aby pomohl
pokus ten s nezdařil neboť Za

ponci byli zahnáni na loií pobřei
nimi batterierni

Co může člověk rozumný souditi
o jednotlivci neb i národu jenžuáiu Michieanii aebrati seítuní pO(tmistr Charles M Owens

který jest ostatní laké demokrat
Zaponci doufali že podaří sevlech továren ve ttátu dála povo

leno poltavitf jez v fece Míssíi
tak mrzce vyjadřuje se o mohut
oém a pokročilém národu slovaože musel se (véno úřadu vzdtti a

um tax lehce vystoupili oa břehy strojů farmerských a hodlá své
musel z mima odjeti Dl svoho ském Slovanech mezí něž i myako za války s Čínou kdy čínskélíppí v Minesotě v okreifch

Wríht Shermao a povoleno udání které Owen učinil před po Celí náležíme? Zajisté nic jinéhovojsko břehy nestřežil a nechalo
krajany obaloužisi co nejsolidněji
Protož krajané zkuste jeho zbo
žil S úctou vái Zpravodaj

Hostince u "Modré llv&dy"
vlastni

JOE JOE
v budoví Národní Min t 1401 1lní 13 ul Omaha

WTOWTOBU a "AWBT TTVO
27— tíde na řepu Teplý lunfi atiílo pHnritven

Nozapomcíito sa zastavit u MICHALEK a LACINA

Itovními úředníky v Savanní bylo než Ze utrhači ti stojí níže nežspone bez odporu vystoupili na
do jeho úřadovny několikrát (tře skuteční barbaři Rusko jest zemípoloostrov

otevřeni pro osadníky cánti reser

vace Indiáni Urulft v Jííní Da-ko- tí

V nižším dome ae kongreanik

Schairoth z Denver vzdal avé

křesťanskou Jspan zemí pohan Marné volání o pomocNelze upříti že první úspěchy
Zdálo by ae že nikdo není tak

leno hrozby byly mu zaslány a

to jen proto Že přijal úřad od re-

publikánské vlády Fofitmístr pře-

dal vlechny své věci jistému Ds

skOJ v kteréž bují snad ti nej-hor-

prostituce na svítí A tomu

Angličan a Američan přezdívá
civilisacel No děkuji pěkní I

Zaponska na moři byly znamenité
al veliké a neodpustitelné chyby
dopustilo se tírnže nemělo připra-
veno též vojsko k pozemní akci

ho mláta kdyf ae přesvědčil U
NellillIlIll-IlMú- l !áftl flmah I ! Iníyaltovi aby uchránil a před

Loďatvo měli připraveno výteční Náš nový obchodník p V Ka- -

dírek dává vozy pluhy kultiváal nedovedli svého úspěchu na

moři využitkovati a nevysadili
vojako na břeh protož ho neměli

hrozbami ruřivých draníko tu z

místa odjiil a uechc a tam za

žádnou cenu víc vrátili Podob-

ná zpráva o takové íílené zuřivo-

sti atrannické byla podána poštov-

ním úřadom 1 Winona

Elegantní zařízený HOSTINEC
kUsrft vlftmnl

Joo No'yé2£ttA24 již 15 a Howard ul
Vtoř-- KniRllv "Cablnet" tfíl na cepu Uknf I nejloplf piva Inhvo

vá Ia kíiiijí má p(iu7 tu nJipí( vfnn Jemné llltéry a výborná doutní-
ky ('blltntf rÁkiťk vMv tm rum

tory a kočáry zrovna zadarmo
Nemilí byst opomenout jej na-

vštívit dříve než koupíte jinde
Vyplatí a vám to a budete jist!
překvapeni až jeho ceny

důstatek na místechkde ho bylo
7 4

nejvíce zapotřebí Kdyby bylo

Zsponsko vylodilo při svém útoku 4 2- 7- Onolnou pHícB kmliinn žiídí 108 NOVÁKdpadKy tink v íowl

V pohlední dobí učinilo v lowí Port Arthuru aspoň 20000 Toník Řezáč vás vzorní obulojži
a pak jeití půjde s vámi na jednu

1
mužů tu mohlo ohrožovali pev-

nost 1 moř i 1 pevniny tím

mohli přimět! Rusy k seslabení
Kdyby tak aouth-omažšt- f přáte

j!
I 1? T PwiiltVa ťozcmkoTy Jednatel: Xi O A OJ)ÍMtli9 veřejný nolilř

lé pana Váe Holoubka kterýž
prozatím mezi námi bydli viděliirh posic na řece Yalu

Žaponci mají dosud jen 20000

zatvrzelým aby nespěchal na po
moc slyší-l- i úpěnlivé voláni aie

přece se tak často stalo
'
Jen

jedna prosba o pomoc zůstává

mnohdy nevysvětlitelnou: prosba
žaludku Nechuť k jídlu jest
jt ho voláním o pomoc a Trinero-v- o

Léčivé Hořké Víno jest jedi-

nou jeho spásou Nevyslechnete-l- i

prosby té snadno v těžkou
chorobu upadnete Jmenovaný
lék pňsobl přímo na žaludek

jeho sílu a zvyšuje lakže

nechuť rychle zmizí a místo její

zaujme zdravý hlad který ochot-

né každou atravu přijme Jak
žaludek začne dobře pracovali

pracují játra střeva ledviny
srdce krev živí koluje a celé líto
stane se zvláští jarým a silným

Potřebujete li léku na vyčistění
krve nezvolte takového který
kazf žaludek nýbrž Trinerovo

léčivé hořké víno které nejdříve
žaludek vyléčí a skrze Žaludek i

krev dokonal Čiotnii učiní Ve

vštch chorobách žaludku jater
ledvin a krve jest toto vino spole-

hlivým účinným lékem V lékár

nách Jos Triner 799

mužů vyloděných v Chemulpu a
v Toluo 7VoraUa

Má ns prndol mnoho pozomkft v okrc(r-- Ciimlnf Hlnnton I)oil(o (!ol-f- aa

1'Ihhh Mnll-- a Hoone Tlíte neb pHJoiíiu Kdťmu poctivé a
spolehlivá posloiiít jjHni!)

několik bank úpadek a v těrhto
dnech oznámen atátnímu účetnímu

Carrollovi v Dut Moines úpadek
dalíích dvou bank což činí celkem

sedm úpadkn za tři mísíce- - Vlech-o- y

ostatní banky které před tím

udolaly úpadtik byly útavy sou

kromé minulý týden vlak padly
státní banka a spořitelna a sice

státní banka v Corning spořitel
na v fella Tato posledněji! má

přejímalel a jmění bud prý asi o

{25000 menSÍ nežli dluhy Hanka

asi 30000 na jiopcn místech a

chystají se vylodili jefití dalilch

jej jak pyšní stoji na voze a ve-

sele aí píská: "Já mám koní

vraný koní'' ti by s víru podi-

vili jaký to jest t něho atatný
íarmář A co pak ti jeho páni
aynátořil Ti se již ani nemohou

r

zvolen byl podvodem a na jeho
místo domén UonynK republi-

kánsky" jeho soupeř
V úterý podal senátor Forsker

zprávu o úmrtí svého kollegy se-

nátora Hanoy a navrhnul pohřeb-

ní výbor a 5 senátora by řídil

etavaotti v WaahíuKlúiiii
V nižším domí bylo ve ítvrK--

přijato povolení na opevníní pří
stává a pobřeží dále přijat návrh

aby sa nevyhatovaly tádné penfe
více oa zkoutky s létacím atrojem

LitiKleyho
Výbor na ářemf v dolní ani

movo skončil výslechy ohlední

ostátnífjl ózismí a připravuje zprá
vu fimovn v níž odporu£j!
apojeol Oklahomy a Indiánským
územím v jeden ztát avisk te9

bude přijat maeí (táty teprve až

bude provedeno rozdílení pozem
zemka na hlavy Dawessovou ko-

misí a až buda otázka o íkolních

pozemcích též rozřelena Nový
tento stát až bude přijat bude

míti asi 800000 obyvatelů a bude

rozdělen na čtyry koogresnl okre-- v

Dálo také výbor připravuj

předlohu na apojeof Arizony

Novým Mexikem v jeden (tát
aviak nebude ae 1 tím (píchali a

letos to sotva bude provedeno

t4h4444Ht444+4444444rooooo na třeny Koreje vzdor

tomu vlak že jsou pány na moři

tu úkol ten není tak anadnýoeboť dočkat až ponejprv zasadí pluh v

kyprou půdu Inu život rolnický

£llllllllllllll!IIIIIHIIIIIIIIIIIItlllllllMlllllllllllltlMt±

5 Chrete-l- i kiitp?nS kM dobré a 2
5 jtaručenč zajíte jeti k s

1 Fr Somcródovi I

'tnemají dosti dopravních lodí k

vylodění lakové silné armády — život veselýl Oiltrn!iuii nefluli! a epotřehovana'Kuské vojsko dle zprávy dopiCorning vyplatí prý vle a začne miny z arve vyliojl rnriioně krv
n( a ko?n( choroby byatií mylfiní

Tentokráte to ale nebyl Čáp
fni přínel kluka jako buká p

znovu obchodovali Vftííoa těch' sovatele newyorského Jleraldu
překročilo řeku Yalu a pochoduje

Krev dutou s uomitou

tona i'5 centHto úpadků byla přívodena nespráv
ke hlavnímu městu

ným vedením
Johnu Chmelkovi nýbrž byla to
babička Klimentová Nu musíme
hleděl aby babička Klimentová

které aponci drží obsazeno

hastinsltmn na rohu S
16 a William ul =

OlxlrXetť práví velkou rílo))ii S
proHlulych Korbelových vln ípí £
bude velmi lovní prodávat! Na 2
př vyhláHL-n- Korbclovo "Žerno-- 5
necké" nebo "Port" a "Sherry" =
víno dontanele a f125 allon 2
Má na prodej téí výtcSnou 2

"Harpcr''' kořalku 2')- - £

Na řece Yalu strhlo se již něko
Boncliotlny kálal

Sbor pro amer'tkoo Kubelíkovo
astlimnctaduolin)Ave Ghicsgo Ills
katarh pile prA- -

nepřišla z prakse Možuá kdyby
byla viděla letět čápy přea naši
dědinu že by byla mohla donésti
zrovna dva najednou Nicméně

lik srážek mezi předními hlídkami--

jedné i nich zajat byl iapooaký
major ( hloučkem vojínů kteří

bylí na výzvědách Žaponci zry

anSak prťkduanl- -
nadaci

Dl stanov připadá výroční
I es a hrtann roie-Jm- u

pila praní
bolaati tíMtnia- -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiliMMiiiiiiiiiiiiiir
gratulujeme k jednomu takélschozo a volba výboru na výročí

prvního koncertu Kubetlkova v

Umaže toliž dna 8 března Pro
Nnrtfiitn si! íiUflmflti l

Panu Franku Cahovi který se1 Osadniclý výlet
chlenými pochoJy apěchají k řece

Yalu aby pokud možno zamezili

dallí pochod ruského vojska ku
hlavnímu měslu

f I k M L _ 1 _

inámkn
niinooi pllonl

l krínl vyleíl v krAtkem
ms ftdlnl "

nedávno oženil zahráli jeho přá-

telé a známí kteří ae a ním za
MS

KRONIKA UDÁLOSTÍ
čti se vlichní členové upozorňují
že výroční (chůze odbývána bude ' V Cyí ďiitin ro íla ihl)n ij V

~V tSHí Sovaným'' Piiowlr jíchDOKuiko ae chystá k dlouhé válce

velaerou energií a chce patrní
v i J l e'rnaii t ofkollk tíln h

Jí i ~'"1í nlIBÍI n Uim B JHH

¥íf"K if dlouho lit)u iHruADn

Sokolovně v Omaz v úterý dn

března počínaje o 8 hodině ve

avobody atykali pěkné "ŠUndrle"
Jest totiž zvykem když aí přivede
noVomanŽet do avé domácnosti
milovsnou svou žínku Že se jim

liioli í::j
Colorada fcíi!)oa pevoiní přesilou svou Žsponce i tín# fiat rypinoAné ho- -čer Viíchni členové jsou vyzvá ? dlnkv klMrá nlkdv nxpr

ntitl tKXIrti ou Imrvo tn celé flt!ni aby ( (chůze této aúíantnili
v Jižní Kalifornii Jwiu lw:lnji ort ilcen ollrma prvde vyhrávat čímž ae jakai mladáelikož jednání bud velice důleži

Zlaté Typlilané hodinkyhospodylíka vítá do sousedství uspořádá český pozemkový jedna loivké natahalM Hrtlef m bn kllřku
Při tom vystříleno bylo ran jako okmln ryi pru pínf iwl 'Umjr t 0'lp-#l- m

Hmrlckrui utnokem plnř rfnihoitm
naatfiil nhné unrHrni C(M

tel S L Kostoryz

ve ntfrdii 2 března lí)OI

Tento díla 18 roků oavídíaný
vihUanýml arropakými lekaM

ryakonéaay a jimi odporníova
nf proatřadak přadl rdaek do
avadni léky poalvan4 proti

▼ýSa avadaným chorobim o

v ruako-japans- ké válce ale pan
Caha ae neobjevil nýbrž statní ai

námaha koneční olmintna

Voucka a dědická Tomále Wil-(on- a

ve Westchester N Y na-

lezla po oeámoroém hledání dva-

náct let trvajícím celé jmění v

železničních boodech Fo smrti

Wílsooovl nebylo nalezeno po dě-

dictví ani (topy aí ae vídílo že

musí mít Josti značné jmění kdesi

v domě uložeoé Pani Lizzie

Fellová jeho vouCka začala po

skrytém tom jmfinl pátrali ale

všechno bylo narno ona vlak

neustála a teprve v těchto dnech

námaha její skvíle byla odměněna

ft piprMtMm s4Hrikii crntilHikii cnarmii pwd
BAI)ltMnfm ZArtika ns0Ť tt pCknr muť
kf neb diurnkf Utrirntin řptlfok kaftfjfral

té Každý člen jest při voltě vý-

boru oprávněn ku tolika hlasům

kolika dolary přispěl k účeli sbo-

ru Členové kteří by se nemohli

výroční schůze sú!atoit mohou

jíně za aebe eplnomocnit

Jo Rosický S A Beránek

předseda tajemník

pokuřuje díval se t okna na vese

rozdrtili neboť válečné minister-

stvo již vydalo rozkazy k dopra-
vení 600000- - mužů oa bojiště
Jest 10 obrovský úkol který vyža-
dovali bude doprava léto armády
Každá kára vlaku sibiřské dráhy
pojme 40 mužů Vlak sestává ze

10 kár a vyžaduje to ta dní času
nežli vlak z Petrohradu dorazf do
Mandžurska V tom vlak nejsou

počítány možné nehody zdržování

na cestí a ani v tom není započítán
čas který vezme pochod vojsku

IKKMnkHlnl Holfll t Multno oljwlná
knn rtimn vlHrmu i uraten mílemilou cbaau Když to již trvalo Cama aradói tialoa podékoviql a

nntáni la vyleoanl váech aemtbodínb pofftou rKlirtin Jarm—Je lny
přea bodiou a hoši nemohli zimou

Baliíek s aSvodta SI CoitoB f12)
déle to vydržet zmizeli na oka Na prodrj ▼ HkárnécH m ctbodevh

Snížený jízdní lístek z Omahy
Neb do Imperiál Cal I2640

O !alíí podrobnosti piíte na

S L KOSTORTZ
609 Browi Block Omaha Neb

niinaT on p ve o anen pnKit n twtiGry
l'IÍU) chceK-l- l mulUiké setodámaké

ATU JEWEI aV CO 461 metr solius
Biock Cnlcafo Na Trif kauirw olnnbaj!
cí ft r&xnf:ti hodtwk kl notA ninténných
bodin pupk rrolvr6 nfxiFnWba ttof(
kti-kéb- nínl ll-- lrl rri)6 bicykl! aul
laJleme pootidrieni c kolkavb Sr

a Kky rnno aaatia :

R F ŠIMANOVSKYPokrok

mžik a odebrali ae v ústrann(kdeř
kuli proti Frantíkovi zradu k

jejíž provedeni také hned po od

— Předplaťte ae oa '

Západu' pouze f 1 roční 654 Scott St MHwaukec Wl$
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