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bylo (jištěno při bombardování'V ujaté posici ala aároven nemuil

vystavovat! své mužstvo námahám Vladivostoku tahyuula Jrlna JmaA:
i bitvy v lak hrotném poíasl jaké

Zprávy zámořské

Válkl Ruská s lironskera
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neftna byla prý ftitna imH i

ftiina taponiké bittvnt tiř —

hibnl'l irAiky na prvninf

Slibovaný útok Iaponského loď

a několik mni A bylo poraněno
Jtdna se střrl rozbila clulrČdosud v Koreji Mandluriku

11 fllleil 0 pan iijuOlllkll Ulili'! í
Mti předními itrilcmi 1 ob

hlídkami obou nepřátelských trMil

jistého dělníka padnuvši do
dvorka zabila lam meškající jeho
manželku Jiná střela aaiáhla
dům plukovníka Sukova prorasila

ii

ZaMlánl 58 konfrctti máj strhlo sa již několik potyček
le pranepatrných Tak oinámil

ladgt pra rHmnoltnl linňlra — stva který niM být učiněn na den
1 března se neudát Admirál šél gen Štábu mlstokrála AlexejeVultiit) návrh léil Mat lina aby

va že přední ruské ttrážitcž sirá P - n
byla takroltna prali ateťnlmn logo místo útoku pojednou se

svým loďstvem zmizel od Port
Arthuru a ačkoli ruské zvědnl lodě

pátraly po žaponskén loďstvu až

trustu

t důležitých událostí přihodiv

vily noc ve vzdálenosti 12 verst (8

angl mil) od Pingyangu narazily
na žaponskou patrolu sestávající
ze sedmi důstojníků Vůdce ruské

I Wisbinrtoni

l'ipkjujil nillfnl — Manfity
naltha nimafnllia lalitťm'u—
SUnl frnlit na taplatnl průpla-
vu — Zpráva 0 ffiit tianii na
attrovt Kllit

Ačkoliv mnohé veliké časopisy
americké rteíi nimi hlavně Žluto

plítky llearstovy který jn čekan-ce-

pro presidentskou Dominici
dcmokritickou ic statí nepřátel-

sky proti Rusku snaií ie naši

tich se v kongresu uvádíme že

ptijnt byl senátem 35 hlasy proti stráže poručík Loučskov se avý

na 60 mil od přístavu Port Arthur
ského nenalezly po něm ani pa

mátky Také jinde eskádra To17 návrh aby se užilo pro vládní mi třemi kozáky se na Zaponce
dopravu oa mořích výhradně do

mácích lodí
gova nebyla zahlédnuti a dle toho
se soudí ŽS žaponské loďstvo

obořil a tito aniž by vyčkali úto
ku rychle uprchli do města kte
réž jest Japonským vojskem oL
zeno Jakmile "hrdinové' ža

Výbor na úicmí podal senátu iíuie Je a doznáte pnk sami tu Jsto lahodnějšího piva noplll 47mflbylo při útokách oa Perl Arthur
ptlznivou zprávu o návrhu aby seadTiaistraci 2iióti Jo sporů ve

východní Asii zachovává naše
ve srážkách s ruským loďstvem

! Ol I l & 1 fa fa fa fa _fa 0 fafa fa_fa&povolil uzcml Aljašce delegát pro ponšlí rozhlásili Že Rusové jsouvíce poškozeno nežli bylo veřejněvláda v boji mezi Ruskem Ž kongres před městem nastal tsm veliký
poplach a Žaponci počali střílet

ponskem tu ncjplísnŽjší neutralitu přiznáno a Že následkem toho mu

selo se navrátit do nějakého pří
Dne 2 břeina podat senátor Mississii Mari Workskteréžto ujištční obdržel t úst se Dietrich návrh aby vláda dovolí pánu Bohu do okenstavu žaponského aby zde škody vlastníkrctáře Ilaye ruský velevyslanec la pronajímali pozemky v Neb- -

ložnici rosbila v ní kamna a vy-

buchla konečně u plukovní po-

kladny Voják stojící u ní oa

stráži byt pokryt blátem ale jinak
se mu nic nestalo Pět ruských
námořníků bylo poraněno na dvo-

ře sibiřských kasáren
Místní zemstvo (sněm) v guber-

nii charkovské odhlasoval povo-
lení #7S°oi)0 k účelům válečným
Z těch připadne í150000 společ-
nosti červeného kříže a #500000
bude odevzdáno carovi ku krytí
válečného vydání

Přípravy Ruska

Ministerstvo války ae odhodla-
lo poslali na daleký východ proti
Zapoocům čtyři armádní sbory
vojska z nichž každý čítá dvě
divise pěchoty divisi jízdy a bri-

gádu dělostřelectva Síla tohoto

vojska páčí se na 174527 mužů
a důstojníků se 67866 koBmi a

436 děly
V tom však není zahrnuto voj-

sko kteréž jest určeno k hájení
Port Arthuru Dalnýho Mukdenu
Harbinu a jiných strategických
důležitých míst Také vojsko je-h- ói

úkolem jest chránili mandžur-sko- n

dráhu není v oné armidě
pojmuto
Dle toho budo mít Rusko ar-

mádu nejméně 600000 mužů Čí

Ruské přední stráže v Auju číspůsobené byly opraveny a loďhrabe Cassini rasce ku pastvištím a pak aby do tají pouze 40 mužů Hlavni sílastvo bylo opět schopno k dalším
1 Novák & Kretekmovinářům na místo 160 dávalaNáš námořní odbor v těchto

dnech dohotovil plány dle nichž
útokům

po 640 akrech
Se jest to pravdepodobno omá být podniknuti zkouška ncj

tom svědčí jiné důkazy zamlčováine 3 března přimlouval ae

Lodge o rozmnožení americkéholepšími bitevními loďmi aby nf ztrát které Zaponci v bojích

ruského vojska jest rozložena t

Liao Yangu V Autuogu leží po
sádka 2000 Rusů

Patednl správy t bojittl'
Tajemství kde nalézala se To

gova eskádra opubtivší po mar

ných útocích Port Arthur se vy

zjištěna byla jich trvanlivost1 loďstva těmito slovy:

Í 1413 Jiinf 13 til Omaha Neb

Zhotorujl 1 prodávají

Mramorové a žulové pomníky
iiíilirohky desky

a liřhllomí prilofl ríoho druhu '

Vnlkeré nhjmtnárkjr rjHutiJI ryoMepoíllvl a vkuin

utrpěli a jež náhody teprve vy
Veliké americké loďstvo působí

nesly na veřejnost Tak ku pří ř
Proto hned po cvičeni v střelbě
do terče v zálivu Fensacola kolem

15 dubna eskádra bitevních lodí
mír Nejzpozdilcjší věcí pro sme

kladu když nastal mořský odliv
T"Hn- r- ~rickv lid by bylo aby nechalo své

nalezli Rusové doe 28 února ža světlilo dne 6 března V týž densev atlantického loďstva t očko
o půl druhé hodině odpoledne oblika kfižáky beze vSech oprav ponský torpédoborec potopený na

břehu vnějšího přístavu u Port

loďstvo poklesnouti Bohatý
výbojoý národ musí udržovali vp

liké a činné loďstvo jakožto pojiloděnicích zaměří přes atlantický jevila se část žaponské eskádry
před Vladivostokem a zahájila

Hostinec u "Modré Hvizdy"Arthuru Dle žaponských úřed
oceán do Středozemního more ttění proti válce Naše loďstvo fvlaatnlnich zpráv loďstvo prý neutrpělo palbu na město a pobřežní baltekde navštíví Terst Villafranche nemůže býti tak veliké jako ao JOE1 JOEani ncjrnensl ztráty coz lest veli rie která trvala 45 minutLisabon a vrátí se opět v rychlosti

Eskádra žaponská te přiblížilana začátku srpna Teprve po
kou lží jak potopený torpédobo-
rec dokazuje

ylické poněvadž Anglie musí míti

vždy tak veliké loďstvo jako dvě

jiné mocnosti dohromody ale

v builovA NArodnt MlnA 6 l iol Jlní la til Omaha
27— stále na ěniiu Teplý luně stiile nřlrtrsven

od ostrovů askoldakých ležícíchtéto plavbě budou lodě pro zimní
Ruská torpédice o níž jsme ae 32 mil jihovýchodně od Vladivo- - tající jež bude hotova k útočnému NoMtioimilUe so zastavit u MICHALEK a LACINAmanévry opraveny Eskádru bi

v poslední své přehledné zprávě stoku Když zabočila do zátokytevnlch lodí tvoří Kcarsarge Ala
Spoj Státy musí míti loďstvo dru
hé po Anglii to bude mít v ně

kolika letech když budeme po

boji proti nepříteli asi v dubnu
Na novém loďstvu te pracuje vUsuri postavila se do bitevní liniebamt Mane Missoun Massa

aa#aaaav#neodvážila se vsak ( priunziu nachusetts a Illinois Dude-I- i do té kračovat' na jeho budování jako dostřel k pobřežním bateriímdoby opravena Iowa vydá se také

zmínili že musila hledati ochranu
v Pigeoa bay jsouc pronásledo-
vána žaponskými křižáky byla

vystavena hrozné palbě nepřátel-

ských lodí a jedna střela zasáhla
lornédici do boku a prorazila ji

baltických loděnicích dnem i nocí
a očekává te že za nedlouho bude
tam dokončeno asi 40 lodí různého
druhu Co te lýče loďstva v pří

majíc patrně před nimi respekt I IJrkYiklťait rozemkory jednatel z
1ť íJ JL O [I (31 cil 9 a veřejný notář

oa onu cestu Křižák Olympia a

nový křižák Gleveland jakož

dosud- Nejlacinější a nejspolehl-
ivěji způsob zabezpečili mír jest:
když postavíme takové loďstvo

aby bylo druhé po anglickém
Pro naše čtenářstvo nejzajírna- -

Japonci strnou na baterie 1 na

měito ale nezpůsobili žádných
škod neboť většina t lydditových

Des Moinet a Denver budou li stavu ťort Arthur zůstane toto v iouiii ncnracia
Mtí nit tirnrltil mmihi tmymnhft v kvu(h ÍStrnlnr Ui4in Tw1M 1_Loď musela být vytažena v zátoce

pod ochranou pobřežních batteriído té doby hotovy doprovod! bi
oa pevninu otvor byl ucpán na Z fax 1'lHtte Jřliífllsfin a iliione Plito nub přijeďte Každému poetlvA a

2 fi'ilťlillvjt poulím?! SjHiiil)
střet jichž bylo v celku asi 200 zúčastní se pouze defenivvtevnl lodě jež nalézati se budou vějšl zpráva kongresu jest ta že

ce2 byla zase spuštěna na vodu a vypáleno vůbec stv nevybudilazástupce Martin rep z Jižní La
po odplutí žapoaského loďstva se Ruské batone jimž veleli gen

kdyby te Žaponci pokusili opět o

útok oa pevnosť Rusové tpolé
hají žo Port Arthur se svou po

pud velením podadm Barkera
Bitevní lodi pokusí se překoná

ti rychlost jaké dosáhl před ne
koty připravil usnesení v němž

opři navrátila do přístavu v Port Veronec Artamonov na útok f
v"

Arthuru vůbec neodpověděly očekávajícedávnem podadm Evans při svém Mftí!(!t býti bezpečni ie nlkilii lépe ani levníjl nebudete obslouženi Jiiko
u zkuŇoiiíjIií) a pfnktlokťthoťrostrcdmctvírn jistého mi

se dává tajemníku pro obchod a

práci splnomocněoí aby vyšetřil
jistá vážná obvinění proti trustu

jatečnímu vznesená Toto usne

že so nepřítel poněkud více přiblíží

sádkou te snadno uhájí do té

doby kdy připluje nové loďstvo

evropské a spoji se a loďstvemsionáře se dozvídá svět že 11 ohIto- - ku břehům Žaponci přestali4w
cvičebním křižování z Filipín 1

Ifavajsku kdy bitevní lodi do-

sáhly rychlostí 12 Ji uzla za ho

1210 JIŽ 13 11I

OMAHAstříleli o 2:20 mm a obrátivše se port arthumkýrn k rozhodné bitvě

proti žaponskému loďstvuodjeli směrem k askoldským
sení bude zajisté podporováno z

obou strao neboť ze všech států

zabývajících se chovem dobytka

dinu

Plavba naších lodí do Středo

vů Miaotau udála se námořní bitva
mezi jednou ruskou a žaponskou
bitevní lodí a v této že obě lodi

byly potopeny Rusové prý
vesměs zahynuli kdežto ze žapon

K

r
ostrovům aponské lodi byly Potravních zájob je v pevnosti

Pan Huidiínek byl po dlouhá léla anměstnán Juko hodinář n Ifieh
tlrem v l'rn va Vídni a v IVfíl a Uk( 7du Již ilukánl fa vy

koná Jskoukollv správku hodinek a klenotů k típlné spokojenosti kaMé-li- n
Amfi 'lm Jttko limtenv iiáiiŇiilen h tuulrilníí mkniiitfiapokryty ledem Toto bouchání na o měsícůzemního moře má také ještě jiný

které Rusům nezpůsobilo žádných Rusku má nyní touitředěoy nisice diplomatický ťičel V loni
ské lodi zachráněno bylo 200 a ztrát stálo nepřítele $100000v letě zůstala evropská eskádrt všech ttratrgicky důležitých mí

ozývají se stížnosti proti trustu

jehož jednotliví členové jsou do-

hodnuti že nebudou na sebe při-

hazovali a tak prodsvačkterý při-

veze dobytek do trhu musí tuto

ponců čínskými obchodními lodi Takou cena měla asi vystřílenámer loďstva v tureckých vodách stech velké posádkv které rvchle
cemi 2!i mužů z těchto zachrá municetak dlouho následkem událostí může vyslali tam kde nepřítel by

nejvíce ohrožoval postavení RuŽaponci ae patrně báli vystavit!Alexandrette že sultán požádal něných přistálo do TengČau dne

25 února a ti vypravovali Že loďjpdioou učiněnou mu nabídku
své lodě palbě pobřežních bateriío její odvolání na tom základě že přijmouti aneb musí vzíti tvůj

jich potopena byla mezi Port účelem jich bylo ai aeznati tiluprý pfítomnosť loďstva povzbu dobytek z tržiště což žádný ne Český polirobník a balzumovaS
sův Hlavní síla ruská jest sou-

středěna na řece Yalu a menší
oddělení kozákův jsou roztroušena

po celé severní Koreji Mezi tě

Arthurem a ostrovy Miaotauský- -
jich a jak daleko tyto donášejízuje revolucionáře President udělá a raději ho prodá se ztrátou

Jateční baroni platí ty nejnižšl
mi je2 se nalézají asi u zálivu re jakého kalibru jsou jich děla mRoosevelt tehdy loďstvo odvolal

ale zároveB prohlásil že jiné Mimo to chtěli nepochybně vy
m: již 11 ni

OMAHA NIÍH
v

mito hlídkami strhují m zajisté
denní potyčky leč tv neisou ta

čilského Čínský úřad městský
dal zachráněným Žapoocům pení-

ze a pomohl jim tak do Čiíu
mnohem silnější bude na jeho I

ceny za živý dobytek ale při tom

nesnižují cenu mata pro spotřebu
a tak odírají íarmery i spotřebo
vatele

pátrali oalézá-l- i te ruské loďstvo

sestávající ze čtyř křižáků v

přístavu ltČ nepodařilo t jim

kové důležitosti aby o nich zasý- - Jent ochoten posloužili ns mívolání
ve dnu I v lioel Velký vyber rskvl

místo posláno pakli budou Arne

ričané v Turecku nadále Žádné bližší podrobnosti o této
lány byly zprávy do Petrohradu s tnlNtv vloho druhu IMmiiJ
Geni rální štáb žDonktf lest v oorny vKiisna a iovw ilíikdtdn'j sni druhé

Eskádra vladivostocká sestává

bitvě nejsou známy ueize proto
určité tvrdili zdali zpráva onoho
misionáře zakládá se na pravdě- -

Tsjemník Shaw oznímil všem Čemiilpu v Koreji a jtik te zdá Tl OU4-Žena vražednice

V Elgin III paní Stansonová
z křižáků "Kromoboj" ''Kussia' místo útočného tažení croti Ru- -naroanim bankám v menz jsou wasmNejen oneo první noční nenadá "Rurík"' a "Uogatýr" Dle něvládní peníze že musí následkem
kterých zpráv tato eskádra vyra-

zila třed několika dny z přístavu

-

tům Žaponci se obmezí pouze na
obranu Došla jim asi kuráž a tu
si m alí Že udrží své posice za

zákupy a opevněním 1 pomocí děl

žena hlavního inžinýra z tamní
hodinářské továrny střelila tři-

kráte svého manžela načež zapá

koupě panamského průplavu tpla
lit do 35 března 30 procent vlád

lý útok aponcú na ruské loďstvo
bez vypovězení války svědčí o

pravé asijské úskočoosti ale také aby pátrala po žaponských lodíchnicn opiso coz bude obnášeli asi
Ulili I Ulili ! Ulili !

Kupiijtn nblf 11 nnri-h- vafeho znáincho

I LEVIHO č 715 již 13 ul Omaha
i touto případ ktirý vit uvádíme! vezoucích koiilraband leč zjištěno uechtí se spustili do otevřené

lila byt hledajíc smrt se svým

devítiletým synkem v plamenech
Staoson maje dvě kule v hlavě

$30000000 a rbytk ř2o09oooo
vyplacen bude t pokladny Proto icnž teprve nvnl vvsel na evo

bitvy jejíž ztráta by mohla zničili
Ift má vždv uklsilfi nejlnpH ti hlť druhu s 11 nHia iWniiuloŽaponci jtouca rozhodnuti pro

válku snažili se totiž zablokovat!
tkS 00U liber ns tunu 3--

to není aponci budou číhali
na moři v okolí Vladivostoku na

ruské křižáky a vypátrají li je

dojde k bitvě v níž Žaponci bu

TKIKKON ft 11IIH
bylo nařízeno aby depositní ná-

rodní banky v méstě New Yorku
mm jpi tíiiiK sil" že vyběhnul z úplně celou armádu kk-r- u U

hy Koreje byla dosud vysazenadomu dovolávaje se pomoci u

jednoho ze sousedů Mezitím
inoed zaplatily své jednotlivé po

dou míti číselnou převahu kteráměrné částky do podpokladny v Čechymanželka jeho zabarikádovala

vjezd do přístavu v Port Arthur

ještě před vypá'ením prvé rány
Jednoho ďue veliká obchodní

lod dopravní na níž vlála Žapon-sk- á

obchodní vlsjka vjela do ústí

by mohla přivodit! novou porážkudveře a okna zamknula se a za Opři iltmomlrace — Vyznamenáni
New Yorku by mohly býti bez

odkladu vyplaceny obnosy jež
pálila byt- - Přivolaná policie na'

ruského loďstva Poněvadž to-

bolo úloku lúčastnilo se jen 7 lodí

může na tom býti něco pravdy že
vláda se uvolila zaplatili francouz

fcthého kaprtnika

V neděli došlo zase k nové dt
lezla byt v plamenech vnikla do

$ Nemocní plicnfml chorobami čtěte !

i Tntil Anna líoli-žu- i iiol W Nortli nve Clii:i)?o III plfic:

iV ÍMiipaiiefclmaiiovitkt Vaíe "HřezoImrHkii th(!' dohř filnknjc !'
fy ptmohlu lidem kleli JI byli IMzam I# teplíeh krajin mfill hoik Imtl- - V
SV n t d l il hém stu 1111 i HVSuk i lllvriiil Vliíelio lilii n tmzilrnrllr luk fa kli

přístavu a zastavte se na nejuiším
něho oknem a vytáhla nešťastnou místě dala signál že se potápí monstraci v Praze jak se z kra

ké propiavru společnosti za její
majetek a republice Panamě za

povolené výhrady Těchto 50
ženu na polo ihIuíuhoh která na
to v několika hodinách a ji iiidIkih iet praeovH(lJIŽ nlal(iiielti se dplnn sllnjml a lnuli nlravoii

CM podobu Jii Jnein přMennii íe Vsse " llf esolmmké tlin" k užilému W
tičké kabelové depeše dozvídáme
IJuršáci na Příkopech demonstro-
vali pro Žaponce české studentjejího synka jež nebyl na štěstí

nul dol bude bezpochyby vypla
ceno kolem 1 dubna
Zvláštní vyšetřovací komise u

plameny zachvácen ale stav jeho
li
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stvo bylo touto provokací nanej-

výš rozhořčeno a došlo k mnohýmznala že vyslěhovalecká stanice
jest přece tak vážný Že lékaři

že se jim podaří chlapci
život zachránili Příčina tohoto

rvačkám a konečně zakročila poli
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1ho účastníků pouličních demon
Slansonovi chtěli se stěhovat! a

na ostrově ICIIis u New Yorku má
malé budovy a nezdravá lůžka

jinak vsak jest zpráva její uspoko-jují- cí

Tuto zprávu uveřejnil ta-

jemník obchodu a práce Courtel-yo- u

a připojil k ní že za minulý

strací pozatýkala
když se ubíral Staoson po scho

Známý vojenský kapelník a R FSIMANOVSKy 654 Scott St MIIWAUKEE WIS
skladatel upřímný Cech Karel
Komzák který řídil orkestr v po

dech do bytu manželka jeho za

čala po něm stříleli a dvě kule

zasáhly hi do hlavy a jedna do

nohy Stansonová byla od svého
manžela před dvěma roky rozve

rok přijelo do Spoj Států 689000 slední době v JJadenu u Vídně byl

engažován za ředitele orkestru cií a vyniknuv jako ili-- en štá

pro světovou výstavu v St Louisů
dena ale po několika měsících se

1 honorářem #10000

žaponská eskádra Togova utrpěla
při útocích na Port Arthur znač-

ných škod a že následkem toho

musely některé lodě hledati ochra
nu v Žaponských přístavech
Vladivostok jenž bombardován

byl Žaponci jest hlavním námoř-ský- m

přístavem Ruuka v Asii

Leží v Sibiři na konci dlouhého

poloostrova Přístav obklopený
vysokými pahorky oa všech stra-

nách rozkládá ae na půl míle

směrem severním načež obrací te
na míli směrem východním Pří

stav ve Vladivostoku jest zamrzlý
od prosince do dubna avšak mo-

hutný prolamovač ledu udržuje
otevřenou cestu pro lodě Město
má 30000 obyvatelů a rozloženo

jest na severní ttrině přístivu
Má mnohé pěkné budovy veřejné
a kasárna pro 100000 vojáků
Odtud vede dráha směrem sever-

ním k Chabarovce do vzdálenosti

475 mil jiná linie běží směrem

východním připojena jsouc k

dráze v Harbinu

Soudí te že ruská eskádra z

Vladivostoku nalézá ae nyní po-

blíže řeky Tumen kde kryje po-

hyby ruského vojska shromažďu-

jícího ae v poříčí Tumenu kde
Rusové chtějí te opevtfiti aby ai

chránili bok před Žaponci kdyby]

a (aké skutečně počala se v tom

okamžiku klonili na jednu stranu
Na štěstí byl však na blízku vléě

ný parník který dovlékl potápějící
se loď z úžiny do vnějšího přísta-
vu na métčinu Loď měla veliký
náklad železa a její kapitán se vy-

mlouval že lio během plavby stihla
bouře v píž loď byla poškozena
Pomocí lodních pump byla prý
loď uJržována na vodě ale když
vjela do úžiny přístavu vypově
děly prý pumpy službu a loď po-

čala klesati Kdyby ae byt tento
ůskok Žaponcúm podařil byly by

bývaly veškeré ruské lodě bezpečně
zablokovány ve vnitřním přístavu
a Žaponské loďstvo bylo by se

stalo pánem moře bez vypálení je-

diné rány
Nejen oa moři ale i na pevnině

se připravují nepřátelé v poměr-
ném klidu oa další kampafl ý

generální Štáb přeplavil
se do Koreje aby se ujal řízení

kampaně jež nastane jakmile
bude mít dosti vojska

shromážděno na různých strategi-

ckých důležitých bodech

V celku mají tam prý asi t jo-00- 0

mužů které pomalu postupují
k tece Yalu kde očekává se první
velká bitva na pevnině Rusku

ním opět smířila a cba opět
polu Žili Staré spory vznikly

bu byl povýšon ns generálmayora
I'o smrti hrabete Moltkcho stal se
náčelníkem generálního štábu a

pro případ války byl by býval vedl

voje Némecké proti nepříteli
Valdersec pojal za choť Ameri

Holí

Yás

zuby?
Lehká

však mezi nimi poznovu a manže-

lé ae dohodli že se opět rozejdou

némecko

NAtlupct Maltktho ttmftl

V Hannoveru zemřel německý
Jak známí rodiny tvrdí Stanso čanku bývalou aleč Mary Kstlier
nová se bezpochyby obávala že Leeovou z New Yorku
její manžel ai ponechá chlapce a

ta myšlénka dohnala ii Drv bez

maršálek hrabě Waldersee Císař

poslal k nemocnému dva nejlepŠÍ
lékařské odborníky ale pomoc

přistěhovalců kteří přivezli #16

000000 6839 přistěhovalců bylo

posláno zpět Komise pravíže sta-

nice přistěbovalecká jest nedosta-

tečná neboť některý den přijede
až 13000 přistěhovalců kdežto

místa jest pouze pro 6000 Po-

dobni i nemocnice jest přilil malá

a měla by být upravena aspoO pro

350 lůžek Rovněž zdravotní za-

řízení na ostrově jsou nedokonalá

a vyžadují okamžitého zlepšeni
Komise praví Že se a vystěhoval-c- i

zachází vlídoě a Že není prav-

dou Že děti a ženy a jiní kteří

jsou na ostrovS Ellis podrženi

musí pracovali

PnrnnnRODINA kteráž by

převzala tprávu farpochyby k Šílenství
jicb byla marná

MaatMAlfred hrabe Waldertee narodil
my na níž ti pěstuje cukrovka a

brambory Musí míti potah a ni
te dne 8 dubea v Pottupimi jakoOprava

V posledním Čísle mělo ohlave- - jaké hospodářské nářadí Bližší
sdílí Joa P Lirown 3333 Boule-var-

nebo O C Olsen 1704 Far-na-

St Omaha Neb 31x3

ní našeho čláoku zníti: Zoufalé

útoky iaponského loJitva nikoli

Kabclkoro zubní thé
vyloYf bfdMt subQ v 8 neb 8 minutách
ttvrdl ml v cbránf le před dslil náka-
zou a obyiejn s bolest více nvrátl

F Kabelka
605 Hlgh Street RACI NE WIS

syn generála a po absolvování
kadetnf školy vstoupil do gardové-
ho dělostřelectva V r 1869 byl
přidělen ku gen štábu ním

prodělal válku a Rakouskem
vojtka kteroužto aazečskou chybu
ai zajisté naši milí čtenáři aami

opravili
Předplácejte oa Pokrok pouze

lioo ročniNa to aúčastnil te války Fran- -


