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Pokrok Západu
ZAloícn miltotnílt XXXIII OMAHA SKlItt VK NTÍtKIW DMI 2:1 IIÍIIXVl 1001 CISLO 11

vyšetřováni podniknuté proti mas " vyznačena platba Uopiavniih
Zprávy zámořskéněmu truMu pomAte larmrtAm lodí a místo kdase měly potopit WAITKHMOI8K přlcla II V HAYWAKIMsJ apokl "Jvador tomu ala jsou vůdcové to Ačkoli trvala prudká střelba

hoto hrnul toho roiumného nlhle
du Še svépomoc jest nrjlepŠI

šsponxká fi hodin nebyl sničeo
ani jediný dům v pevnosti poure
několik lídikých livntA přišlo na

2PRÁVY -- I
Válka Ku ski i žiponskera

Utti — Anttifkt Ht niilialtny —

ibrsnl proti potkosovánl jich
Zájmů imar liPřehled ro NVtMti imlllfrkť Nrpřílrl zůstat co možno nrinlkti udutí U ' I Anhr ti - AViifmKonec caaovánl tivlnovtho krále

dále od přístavu aby ae chránilJe to zvláštot le to a těmi tAa

před střelbou 1 poliřežnít li baterií
trdlky Kertl —rflftvy k r#f
téklé ktmfanL

V průběhu tohoto týdne veškerá

oýmí klály jit objevují ae Časem
na plodinových bursách vidy

t WaShlflřtOBB a proto jeho stlnlha neměla účin

f ikíí tAmfuú — Číňan kufnU kA jaké ae od nl očekávaly Lidstejně skončí Jafiiě každého z činnonť Žaponikébo loďstva na

moři dplně ustála l'o posledním
se jíl zase upokojil a obchodynich po krátké slávě stihnul Úpa

dek a tomu ae nevyhnul ani Ua jsou opět otvírány

tyltlftpinf fatttnfhi Itmlu Obhsjovací prostředky jsou stáleniel Sully poslední bavlnový král
bombardováni Fort Arthuru ktrré
se událo ve čtvrtek dno 10 břez-

na žsponiké loďstvo odplulo a

neví se kde sa Uyal nalézá

sesilovány a vojsko touží po srážKaždý se domníval i Sully muselV lěclitú dnech poulil americký

V senátu 've čtvrtek plijsly
předlohy aby tarmník vnitra
mohl prodali dříví na vládních

pozemkách a peněr 1 toho aby

bylo upotřebeno k zavodňování

půdy dále aby bylo vráceno prá
vo domovináfaké oiobám ktrrái
byly nuceny bez vlastního zavině-
ní opustili své domoviny a aby
výbor prozkoumal zamyšlené
opravy v řece Mississippi mezi
Iowou a Wisconsincm

V pátečním zasedání schválil

vydclsti na bavlně ta až 15 mili ce a nepřítelem
Torpédo z ruského torpédsbor

Kootui v Lipsku k II Warner
odboru odchodu práce zprávu Foněvadl tohoto ňioku zúčastonů ale jak smutný ten konec

ukazuje nebylo to pravda Sully
ce Vlastny urazilo v poslední n

nil se mnohem menší počet lodí
že carský ministr poklidný nah(z(
vládní odměny laj 750 osobě 00b mořní válce záď lodi jednoho torpočat apekulovati na bavlnové nežli nřril lim tnthnAnfi nMinliU

pédoborce žaponského a velitelburse v lednu roku 1903 a přivedl bitevních lodí lonnkich mii„ téhož stál na niAsIku za děsného
ZkiiMa Jo a doznáte pak aniol ža Jíte lahodnějšího piva nepili 47mB rkřiku potápějících se ZsponcA

jásajících Kusů
i o a & fa 0i 0 tjttjttJtjtt_jtí§tjtliS

senát jmenování brigádního gene
rála Leonarda Wooda za major
generála od spolkového vojska a

Každé noci je Fort Arthur bez

cenu bavlny svým růžkem ze 7 „kuft porouchn0( e otI k

"ntn OI I7CM libru VýJfilak další námořní alužbě aspofl na čas
jeho obnášel mnoho milionů ale

neachopny
když tlakem ostatních bursovních Vin f pr4v řilUných 0(J Ku)Q
spekulantů počala bavlna kletati

uedých v Šanghaji utrpělo i
ztráty Sullyho byly tak veliké že

poa9ki )ojtvo pfi poeo(m u
za čtyři dni ztratil klesnutím baví- -

loku tnřflé ltrítyi (ievo( fl(f
oy v ceně její z 15c na uc rázem míWm" hvl nrO irfn rW

osvětlení Fatroly procházejí mě

stem a každý pocestný jehož usu n ffomdal pro něho 45 hlasů proti 16

protivným hlasům Tím tyl

osobám kteréž by vynalezly nija-
kou luccbniou neb látku jež by
učinila do lihu jsouc přimícháni
tento nepitným Takovou cestou
ruska vláda by chtila odnaučili
lid piti lihovin

Týl konsul oznamuje zahranič-oém- u

odboru že jedna rakouská

spolecuotit obdržela objednávku
na tak veliký počet puSek Že vý
roba jich vezme několik roka i

když počet delníkft bude přiměře-
né zvětšen Objednávka ta byla
dána Čífiany již zamluvili taká

potkají jeat podroben výslechu
VV00J očištěn ze všeho toho po ncní-l- i vyzvědač
dezřívání které z nepřátelství V Fort Arthuru se má za to Že H Novák & Kretek15000000 Za jeden den poklesla „Mami z děl a vážoě poškozena

cena žoku o íao a Sully marně se pr(tomn8 Ďuaii e v dokách v
proti němu snesli jeho protivnicí se pokusí Zaponci vylodili vojsko

západně od řeky Liao
Velitel lodi Rclvizan následkem

zoufalstvím topícího ae soažil
Nagasaki a v basebu v opravě dvě

KRONIKA UDÁLOSTÍ Kiesani zastavili in a bursách v bitevní lodě žaponské a dva kři
New Yorku a New Orleanau byl žáky V Žaponských nemocnicích

silné střelby lodní při odrážení
útoků žaponských na Fort Arthur

úplně ohluchl"
Cbápají se svépomoci ohromný poprask následkem ú

1 1413 Jlínl 13 ul„ Omaha Neb

Zhotovuji s prodilvuji

Mramorové a žulové pomníky
míli robky desky

a hřbitovní práč) všeho ilruliii
Vnlkré otijudnivSir ryHtujl ryííhlupuřllví % vkiun

leží prý na 3000 raněných
větší zásoby střelných zbraní

německých továrnách Ruská eskádra z Fort Arthurupadku Sullyho a medvědi jásali
nad pádem krále býka a konečně Rusko ae připravuje k rozsáhlé

pod velením admirála Makarova

Farmeří v okrem Fond du Lac
v okolí Mayville Wis pozvedli
ae proti elevatorovému trustu a

zřídili neodvislou dobytčí a obilní

Komisař výztužného Ware se

chválením tajemníka Hitchcocka

uveřejnil v těchto dnech důležité

so spekulanti dali do rvačky a
vyrazila v noci 10 března tajně
přístavu hodlajíc se spojití

strhali se sebe oděvy snažíce se

odbýt! svou bavlnu dříve nežlipravidlo o výalužném V ním se eskádrou vladivostockou avšak na Hostinec u "Modré Hvčzdv"společnost za účelem postaveni
levatoru v Mayville tak abyprohlašuje že od 13 dubna není CBie vito mesue anou e zeouny tita „livř8 aetkila a f nnn
avé výrobky obdrželi slušnou tržní vyrovná veškeré požadavky proti kýmj výzvědníml loděmi a jsouc

li protivného důkazu všem

jiným zákonitým požadavkům cenu Bývalý kongresník Sauer FUl„0 ÍUOyU pfu-
-

pofieoe mnohem slabší a nemo
bude vyhoveno Žádatclé o výsluž Lering byl vybrán za gen řiditele l0V11' lhouc tudíž pustili se v zápas V Ixido vA NA rodní MlnA A J40 1 Hní 111 ul Omaha

7SwziaEji rjL&mrs nvo
37—

_
UI n řepu Tentf luně stiilft připraven

06 dle výnosu ze dne 37 června Hrozící itávkt nmlrnénostl ohlokopo brátila se opět a navrátila se do

kampani na souši Mobilisace ru-

ského vojska určeného pro válku

l Žapooskem bude prý dokončena
dne 3 j května a v tom čase bude

disponovali gen Kuropatkin v

Mandžursku armádou 530000
mužů

Od r 1878 kdy byla válka

nebylo v poli tsk
silné armády jako budou míli Ku

sové proti Žapoosku Ve válce

l Tureckem postsvílo Rusko do

boje 600000 mužů Ještě žádná
moc na světě nedopravila tak

armádu do tsk veliké
vzdálenosti jsko Kuiko v nynější

nové společnosti ťrohlašuje se
že podobné kroky učiní také rol1890 kteří jsou atarií 63 let zažehnaná přístavu Minulého úterý ruská NMHlioiíittM ta XKNtHvít u MKJIÍAfKK a LACINA

budou považováni za neduživé V minulém tvdnu rozhodiv ha- - eskádra vladivntorká wmanilaníci v mnoha jiných místech
' I ' - -

povoleno jim bude 10 měsíčně vířské unie zabývající se těžením pomoci dynamitu z objeti leduBitka" v Raclnevíce než bcletým Í8 více než měkkého uhlí aby přijato byloZbraně v této "bitce" která se
zamrzlém příatavl a jak se ozna

muj fhičila do zálivu Fosaictpětiprocentní sníženi mzdy oabí68letýrn Jfo a více nežli 7oletým
lia Nevztahuje se to na tělesně

MIMbIm hýtl bezpečni že nlkdii Mna ani lev nříjl nehudeto elisloušcol Inko
u xkutonfiíio a pmktlekébo

atrhla v Kicioe Wis ve čtvrtek zené jim zaměstnavately Návrh nalézajícím se 60 mil jižně od
pozůstávaly jen z oěatl a kamenízmrzačené vysloužilce ten přijat byl g 574 hlasy proti Vladivostoku kde se dosud snad 1210 již 1 ul

OMAHAČtyři Rusové zabloudili náhodouV těchto dnech učinil Ed 07373 Toto vítězství rozvážného nalézá
do hospody v níž byl jeden koso válce a Zaponskem 'Koseater vydavatel nejlepšího Co jest účelem této vyjíždkyživlu bylo docíleno beze všeho

vzdáoí se zásad a svědčí to ooký poddaný mikáda a netrvalo to in a souši se strhnulo v minzápadního časopisu "The Omaha vlsdivostocké eakádry to jest ta

1'en HuHiiíridk byl po dlouhá Kla HRmřiitoiln Jako hortlndf n tííeh eli

firem v Praze ve VMnl a v l'afttl a také zda ji dokázal že vy
kun Jakoukoliv správku hodinek a klenuto k dplná spokojenosti každe-l- io

(mží zlaté Jako řntíky prstaoy náuáulce a podobné nekoupíte
týdnu několik srážak mezí předníaiouno a kusoví počali sponcelíce společně ae senátorem opatrností a moudrosti havířských jemství kapitáoa Keitzensteina
ml strážemivochlovati Když mu bylo nejhůřDictrichem návštěvu u president nikde lvnňjednot kteréž tím daly na jevo jejího velitele a snad ae to dozví
Dle oznámení gen Miščenkspřikvapilo do hospody několikobdržel od tohoto slib že Willi zdravé pochopení poměrů a svých me te dalších pohybů eakádry velitele výzvědného odděleni koFinA a Žida a tito spojenci vytlaams S Sttmmere' spolkový ná vyhlídek Rozhodnutím tímto u Bezpochyby eskádra ze zálivu žáctva jest Fíngjang obsazen žačili přesilou avou Kusy z bojištěvládní pro Nebrasku bude sesa chráněno bude několik set tisíc který jest poměrně bezpečen před

počali v hospodě oslavovali avé ponskou pěchotou s několika dělyzen a na jeno místo bude jméno acinixa ou zahálky a zápasu a útoky žaponského loďntva chce
vítězství Kusové však přistoupili korejské povozy jim dopravujiván II C Lindsay republikánský jich rodinám bude ušetřen nedo

Ulili! Ulili! Ulili!
Kupujte ulili u starého vsínlio zniimriho

I LEVIIIO 6 716 již 13 nl Omaha
činili výpady proti žaponským do

potraviny a Jiné potřeby Nepřánovému útoku a zahájili bom statek a nesnáze jaké průmyslové právním a zásobním lodím které telská jízda nebyla v oněch mí
státní předseda v Nebrasce Pre
aident učiní tuto změnu okamžitě

jakmile obdrží zprávu od senátní
boje mají v zápětí

bardovánl kamením a předek domu
značně poškodili Musela být

musí klížiti aponské moře Via m ma vždy na uklarlfi nejlepíf ulili víebo druhu a 11 nřh dostanetestech vidět ve větších oddílech tM tm lller ia linul KU TKlíKrON ědiyostneká eskádra může tpt objevilo se tam jen několik jezdcůStará pohádkapřivolána policie aby válčící atraho výboru který obžalobu proti
ny rozehnala oa mizerných koníchKdysi lovec náhodou přišel k

obiti ZapoocAm značné strategi
cké Škody i kdyby oevypálila je

senátoru Dietrichovi vyšetřuje
Zpráva ta podána bude co nejdří

1 řední stráže ruské vypátralyobydlí apoštola lana a pln přeZemftřesenf diné rány poněvadž Žiponskokvapení hleděl na něho an majeve a v ní bude senátor Dietrích Ve středu kolem Vi%A hod večer chtíc avé dopravní a zásobní lodě
nepřátelskou pěchotu na březích

řeky Čeng čang ve vzdálenosti 5

verst severně od Anžu Žaponcí

malé ptáče v rukou hraje si a ÍV I lfáitiSíT rozemaíovy jednatel Z

Jlť fl 1 U[)OIill9 a veřejný notiír íočištěn á poukázáno na to že pocítěny byly v Seattle Wasb zabezpečili musí je dát doprovásměje se jako děcko Zdálo seobžalobu vznesl Summera z osob dva otřesy zemské Frvní trval zeli svými bitevními loďmi a tím v Iofl(ř TVliruaUamu divným že může apoštol tak zahájili po nich pilbu a zastřeliliní a politické záStě proto že ne pět a druhý patnáct vteřin Chvění značně bude seslabena jeho vý
jednoho koněmohl Díetricha přiměli k tomu

Mí ith prodej mnoho poznmkft v okreHÍrih Oumlnír Hisnlon Dodire (!ol- -ř
l'lnii Madisun a lloone l'lie neb plljeiíie Každému poeti vé a

' I
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bojná eskádra Ze vladivostockése táhlo od východu k západu Zaponci mají své koncentrační

mařili čas Ten zpozorovav jeho
údiv otázal se ho: "Froč není
luk tvAj stále napjat?" "Frotože

spolehlivá posloužíaby byl v úřadě i na dále pone a bylo dosti silné že nádobí chře středisko v Anžu které jest vzdá
loďstvo působí ZapoocAm staro
sti toho důkazem jest bombardo

chán Itilo židle se hýbaly a vysoké
by záhy pozbyl své síly kdyby si leno 60 tmi na jich od řeky ValuV odboru obchodu a práce ko

stavby se chvěly V katolickém vání Vladivostoku dne 6 března Fřední stráže žaponské objevilyneodpočinul pravil lovec "Vínají ae tajemníkem Courtelyouem Někteří ťiřadnící vyšlí ze síně akoatele kdn se nalézalo mnoho které mělo tak nepatrných účinků se již poblíže poříčí Severní břehdíš totéž jest i a mým duchempřípravy za příčinou vyšetřování lidi 11 postní pobožnosti povstal Zaponsko by mohlo jedině ne domlouvajíce lidu pro tropí tako-
vé nepřístojnosti Na to protrhl

řeky maji Kusové opevněnýkdybych rnu nedopřál odpočinkujatečního trustu pod resolucl ne
bezpečf hrozící mu se strany via

obsazený
poplach Také ve Viktorii IiC
byl otřes žerně pocítěn

záhy by byl zničen" Fro násdávno v nižlfm domě přijatou divostocké eskádry zamezili tím lid policejní kruhy vrazil do líně
rozbil dekorativní zrcalla a po

U Wíju lapila kozácká hlídkajest v tom poučení dvojí: že iádaby ae dokázalo Ž stává skuteč ze by podniklo vuaznv ntok naOtrávený kolář ná síla ani tělesná ani duševní ednoho žaponského majora a pětně trustu na udržení vysoké ceny Kubelíkovi házel rozličnými před rr 'pevnost po souší Kdyby pevnostiV Plainfield N I učioča byl nesmi býti přepisu a že jest kaž iných důstojníka a a nimi dva cihovězího a JiDCtio masa a ua sni měty Na to byl koncert přerušen

chotiny záduchu chřipku nástu-

pní a všechny prsní plícni a
vnitřní nemoce Jest to lék který
i tam koná pravé divy kde již
všechny halsámy a hoboko léky
selhaly protože jest to lék přírod-
ní Jedu prostý a protož jej co nej-lep-

domácí lék odporuiujeme v
ías pari A Řízek v Munden
Kansas píše: "Vaše Iiřezohorské
thé mí dělá dob'e i u dítek jsem
jej vyzkoušel že jeat lepší než

kterýkoli plicnl balsám dítky po

tajemný pokus otrávit! rodin j vílisty kteří patrně zabývali sedému třeba náležitého odpočinkuŽování cen živého boipodářakého a posluchači ae rozutekli za straš
vévodící nad přístavem mohly býti
vzaty žaponským vojskem tu by
loďstvo muselo se buď vzdát! neb

baptistického kazatele Vt Crudu kreslením map dotyčné krajinyosvěžení My nejvíce přepínázvířectva Vyletřování bude dů ného spílánf lůzy
pa Jistý neznámý muž zanechal me oervy a žaludek nedávajíce Všichni zajatci posláni byli dokladné ale bez víech veřejných V demonstracích pak pokračoby muselo utkali se nepřátelskýmv jedné tamní grocerii pěkně vy Irkutska Ruský velitel v poříčíim ani odpočinku ani posily loďstvem v rozhodném bojivýslechů a tajemník pik podá

výsledcích presidentovi aoubor
váno před hotelem v němž byl
Kubelík ubytován a polici jen ahlížející koláč s prosbou aby byl Yslu poslal korejským úředníkůmTrinerovo Léčivé Hořké Víno jest Minulé středy jederi t poloúředzaslán kazateli a obchodník tam s vzkaz ža všichni ti kdol budouediným prostředkem v tom ohlenou zprávu Jednatelé odboru velkou tíží lid rozehnala při íemžnich časopisů žaponských kterýním také chlapce ihned poalal zaopatřovat! žaponským vojákůmoavltívl Chicago Kansas City

du sesílí podivuhodně Žaludek
že hbitě všechno sprscuje a pa

má obyčejně spolehlivé zprávy jí byl místní měěťanosta nápomo
cen

Sestra kazatelova a šestiletá jeho zásoby budou povsžováni za najiná atřediska jatečního průmyslu přioel ssdělenl že jedna žsponská přátele Ruska a bez průtahů zatřičného odpočinku dostane Onoaby vyzvěděli vlechoy Žádoucí Loza však nebyla jen a tím

dvou dávkách kašel ztratily' Ha-

líře k jlioo Všude k doatánl
Foštou 1 1 20 zašle li F Šíma-novsk-

ý

654 Scott St Milwaukee
Wis 34

divise překročila řeau Tumen mezi střeleni

dceruška počaly si na koláči po
cliutnávati leč záhy pocítily bole
sti a shledáno že koláč byl otrá

sesflf nervy že práce na ně klade í!:doklad pro důkazy g nichž pak spokojena ža zabránila pořádániHyeisan a Musan Fakli jest to V Fetrohradi byl uveřejněn úná jich nepřemáhá ono vytvoříodbor aestavl avou zprávu Sděle koncertu ale demonstrovalapravdou tu by mohl být cílemven Má se za to že byl poslán (ednf rozkaz kterým se zbavujnl postou od občana majících vyhrožovala Kubelíkovi tak netéto díviaa Vladivostok
místo admirál Stark následkemkazateli oěkterým a jeho nepřátel

Fřed nedávnem vypukl totiž

novou krev novou životni aílu

Vyčistěte nyní svou krev tímto

velikým přírodním lékem V lé
károách Fřímo zasílá vyrabitel

Hyeisan a Musan leží na bráni eho "nemoci" velitelství nad bl
bezpečně že musel z hotelu tajně
utéci aby se vyhnul veřejnému

známost o věcech bude laké při
jímáno a ohled bude na tyto dopi
ay brán při vyletřování

cích mezi Koreou a Mandžurskem levním loďstvem v Fort Arthuruobci kostelní spor farář byl obža insultováníObě ta másla nalézají sa od aebelován a obviněni přednešeoa před os Trioer 709 So Ashland Av Dle núřdné Jedod zprávy spá V říšské radě podána byla Inler

Holí

Vás

zuby

vzdáleni 130 mil a směrem k Via fZaaedánl 58 fconfrttti velkou porotou ta však žalobu Chicago Ilias Filsen Station
pellaca k ministerskému předse

chal prý admirál Stark pokus s

vražd) cítl se pohaněn sesazením
dívostoku jest krajina poměrnéžaloba zamítla a následkem tohoVrtbnljíl ichviltni — Pitvtitnt dovi ohledné kravalů způsobenýchrovnáiiovojtrvod té doby má Dr Crudup několikWoetla §4 major gtnirdla oěmecku lůzou a ta přivodilaJeden z francouzských válec Rákoosko-lbersk- onesmiřitelných nepřátel již tímtoSenátem v úterním zasedáni také v říšské radě bouřlivé scényných dopisovatela navštívil 1zisae —

iwjsjzpůsobem se mu asi chtěli po Kufollk mlnl—liUa mnl—M tráva Fovéitný olomou:ký arcibiskuptěchto dnech Fort Arlbur a o tétozrušena byla daří t blavy na při
lUShovalce přicházející a New mstili

! I

i

f
II íi ROUN Minn - Proeím $1 oililuhta Koho který svým špinsvým chonávštěvě sděluje svému časopisuadělte v Hovorně jestli se musí Pomoc vé&Farmě řl hledají ochrano tvých zájmufouodlandu a povolena stavba váním a jednáním popudil protiV minulém týdnu měl v Linci

horních Rakousích koncertovali
dát dvoucentový kolek oa paaní sobě všechno obyvatelstvo Morav spojeni

V Iowě sa právě počíná tvořití vy a stal se předmětem nenávistian Kubelík leC on mínil a velko
která ma zůstat oa téže poště na
kterouž bylo dáno Já jaem už Kabel kovo zubní thénové rolnické sdružení jehož po celé rakouské říši byl donucenněmecká loze to změnila Loze

papežem k odstoupení To sitakových psaní dával na poštu
mnoho a vždy to prošlo fen a

ta pobouřená zprávami o proti
hnuti jest namířeno jak proti drá-

hám tak proti jatečnímu trualu

vyliWf bolest zubí v SI neb 8 nilnutitch
Ltvrdl zuby ehránf la pfed dalíf náka-
zou a obyčejně s bolest vln o vrátíMorava oddychnelnemecaem nouii v rrsie pnnnaiaednocentovým kolkem až onehdv

toto:

"Vzdor tomu že byl Fort Ar-thu- r

vícekráte bombsrdován e

přece vnější vzhled místa nezmě-

něný Námořní děla jsou v té
samé poloze na pobřežních tvr-

zích jako dříve a bitevní lodi a

křižáky jeví známky poaledoích
bojů
Křižák Fallada který poškozen

byl při prvním útoku žaponakých
torpéd je již téměř v úplném po
řádku a připraven opět k válečné

Farmeři v okresích Webster a
Hardin provedli již svou organi- -

llalifek a národem poštve 40c

F KabelkaZdravotní atav a úmrtnost Chlcifi
se do síně a přinutila koncertují-
cího umělce aby nechal hraní a
uchýlil se do bczpeEÍ "Manager"

saci a ve Webster City má být od Výstraha v íaa

mi poŠtmislr řekl když jest psaní
zalepené že musí být na něm

dvoucentový kolek ať jde již dále
aoeb ať zůstane v místě Sdělte

i60! Hl(h Street řMCINE WIS
bývána achoze 33 března aby irl Ienž měl oa starosti pořádáni Krutá letošní zima měla

(iřinek na zdravotní atav clii- -
co jest na tom pravdy uiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiia

zorgaoiaováoo bylo rolnicvo v

okresu Hamilton Organiaace tato
poneae jméno "Coro lielt Meat

koncertu byl v fss vsrován před
možnou protičeskou demonstrsef
ale brat výstraha na lehkou váhu

Chcete-- akulecnř ztxžf dobré a 5

mostu přes řeku Ked Lakn při
Thief Kiver Falla Minn Na to

bylo rokováno o opevlováof bře-

hů a bylo schváleno povoleni

fajoooo na zkušebof podmoř-
skou loď torpédovou
Týž den jednáno bylo ve výbo-

ru domu na mezistátní a zahranič-

ní obchod a zákonech ku správě

průplavoého pruhu na Pansmě

Gn Davia a proí Uurr členové

nové průplavové komisse vyslech-
nuti a jimi sděleno že bude sprá-
va pruhu atáti vládu kolen)
1 1000 000 ročně Musí prý býti
ustanoven tam guveraér dále

tajemník vrchní oávladnl
zdravotní úředník ředi-

tel Škol araírčí soudcové policej-

ní soudcové a tři soudci vyšší
Zdravotnictví první rok bude atáti

1500000 a policejní tdbor
{300000

čackého obyvatelstva značným

stoupnutím úmrtí Ncjvětší počet
lidí zemřelo os souchotiny chřip

V úctě Mich Cabak
Odfovltt: Fošimiair má pravdu zaručené zajdete jen kFroducers Atsociation' (Spolek alužbě

Dopisy jež jsou zalepeny vyža- -
odepřel koncert odložit
Dříve než byly dvéře koncertní Fr Semenídovi Iku ledvinové a prsní a plicní ne- -Blízko vjezdu do přístavu lzepěstitelů dobytka z kornového

páama) a má za účel povšechné ují dvoucentový kolek váží li moce Jsme přesvědčeni te mnohosíně otevřeny lůza ritoěila na ko hotitinskfmi na rohu
11 U'ílllm i

jedou unci neb méně ať již zůstalepšeni zájmů dobytkářakých v těchto nešťastníků vlastní vinoutár ' zemského maršála hrabětenou oa poště na kterou byly dány g OMržrlť právř velkou zásobu
aneb jsou poslány dále

kornovém pásmu by chráněny
byly před Železnicemi i masovým
trustem Dobytkáři i rolníci po

smrt zavinilo Vzhledem k zprá-
vám zdravotního úřadu že si tyto
nemoce zvláště na jaře ještě více

S proslulých Korbelových vln
_ bude velmi tevní prodárati

Wiekenburga a bombardovala ho
kamením Folicie zachránila hra-

běte jen a velkou t(Ž( před
Na =

hUliené Korlwlovo "Žerno-- S

zřítí trosky žaponských lodí které

měly blokovali vjezd do příatavu
ale ruakou atřelbou byly potopeny
dříve oež dopluly do vjezdu Na

palubě jedné z těchto lodí naleze-

na byla mrtvola žaponakého dů-

stojníka který se raději zaatřelil
než aby padl do ruského zajeti U

něho nalezena byla mapa na níž

5 lfněkolik dobrých zavi-nova-

a pupařů v wrke" nelw "ťort" a "Sherry" 5celé atředoí Iowě vzpírají se hrubé
nespravedlnosti v dopravních saz

obětí vyžadují upozorňujeme v ěas

ct obecenatvo Že šimaoovekébo
S vlno dostanete za 1125

Zatím co byl v aíni odbýván
r

í

Mi na prodej téz vyteřnou 5bách i cenách od trustu nabíze
továrně na doutníky Přihlaste ae
u Kelíance Cigár Co 103 South
Main St Couocil Bluíís la 33x3

Březohorské thé jest jediným a: Harprr ' korálku 29— skoncertztropil lid před aíní tako- -
ných Očekává se la nynější lékem léčícím velmi úspěšně souý povyk že oebylo budbu slyšet niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiwiniiir


