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kupul přilítl úrodu od iinmlrírh
Anglii Vhi ttiuáui dny vlec ha Obyvatelů tM jim platí polovi k WALTKlt MOtHK řmlteila II V HAYWAltDUJarHikl

Zprávy jánwrskó

Válki Ruskij Žiponskera

První vři li Málka mci ne lá

Cku kupní ceny předemveřejní mínění anglické bylo pře
svědčeno Kusko bude porsla Husové aouttředili v Mandiurno a fe l'oft Arthur bude doby skii podél dráhy v posledním ta

tolik vojika le nebude pro Ža
Hřiiem krátké doby a aa nim f

padoa Vlaitivottnk a ruské vojsk
I tahnáno ťide a Maadžursk

lolskymi předvoji udála i due
ponsko možným tahájili válečnou

karipan a vyhlídkou oa nějaký
aH 1 fciai a vrchní velitel ruského
vojska generál Kuropatkin podal

uo Sibiře Kůtko 11 námořních
úspěch Uo NiuČvangu poaýláno

OKfioJ I atíťiitnyml dltml

Pěkná tikáika americké "civili-sace- "

odhalena byla v těchto dnech
v Filadelfii Vyšetřováním bylo
tam tulil ohledáno ie na lak svá-

ných dětských Isrmách kam dá-

váni kojenci krkavčími matkami

aby ae jich thtvily byli tito pro-

dáváni po % 50 rodinám které tou-lil-

po dětech a neměly žádných
a kdyi aa podoboým způsobem
megery tyto farmy Udící nemohly
zbavili nešťastných dětí mořily
je hladem a zanedbávaly je lak až

konečně zahynuli Přišlo ae na

to při vyšetřováni spalování mrtvol
nemluvňat v domě Ashmeadových

toalců anglických přestalo jil ex
bylo v poslední době stále ruské

o ni následující tprávu:
i "Naše předal atrálo se pokou stovati jako námořuí velmoc lodě

vojsko a v linkově blízko Niu

nlhtaja 140000000 sa majetek
společnosti vyplaeroa bude asi v

tu samou dobu
Senátor Gorman Marylandu

vida ie nemá ani nejmsntlrh vy
hlídek na nominaci presidentkou
rozhodl ss le se kandidatury vadá
a odporučí tvým přátelům aby
hlasovali pro soudce Parkera 1

New Yorku Gorman se přesvěd-
čil ie sedm dem senátorů kleli

byli dosud jeho přívrženci odpad-
lo od něho a přidalo ie k Parke-rov- !

a le ! Jih počíná ae klonili k

Parketoví a proto ustupuje tomuto
kandidátu kooservstivců jehož
také chce podporovat! Cleveland
Demokraté v koogreau kladou

značnou váhu oa usnesení demo-

kratického státního sjezdu v Jižní
Dakotě kdež byl odporučen dele

jeho v Port Arthuru byly nepoIcly po tli dny přiměli taponskou čvangu je již asi 100 děl a nimi
třctioé již rachoty a admirál Togojlidu k potyčce avšak její patroly jsou vyzbrojena opevnění města
dokonce dle výroku jednohopo trátce ustoupily zpět do Cong Dle rozhoduutí cara má baltická
těchto "znalců ' se stal tak doitoju vzdáleného au 30 mil aa sevc

rozápad od Pingjungu
eskádra vyplouti oa asijský vý
chod nejdéle don m červencenalým pánem oa moři jako sví

Kdyt ae oale drile dozvěděly kde aesílí eskádry z Port Arthur a
doby onen znamenitý holandský
admirál který pluje anglickým
průplavem nechal na stěžefl své

Vladivostoku a tomuto aesílenému
i byly Čtyry nepřátelské škadrony
27 března va vzdálenosti 5 verat
od Čong-J- vydalo ae test setoio

Ileorietta Moooová z Dauphin
ulice ae přiznala totiiže přijímala

loďstvu Togova eskádra sotva
dolá

lodi připevnit! koště aby tím na
značil ie smetl všechny nepřátelenašeho vojska pfea Kazaa a do děti za své dostávajíc zato JI35 až

$50 Dítky dostávsly jména podleRakousko-Unersk- o

stihly Cong-J- u 28 března 0 pul Moiaoddka
A nyní s politováním a také Ve Vldoi způsobila veliké vzru

gátům llcarst majitttl žlutých ča-

sopisů za presidenta Dle toho
se soudí že te spolčil Brvan t

Zkuste Je a doznáte pak sami le Jste lahodnějšího piva nepili 47m8
jedenácté bodmě dopoledne jak
mile ae naši vyzvédači blížili I

míst odkud byly přioešeny a po
rodičích jejich není ovšem ani

lé nejmenší stopy V posled
tajeným vztekem všechno veřejné Seoí zpráva Že byl v Praze aou
mínění anglické přiznává že jehoměstu zahájil nepřítel za náspy Hearstem aby ovládli demokrati
proroctví nestála za íajíku tabáku

dem povolen rozhod knížete Joseía
Colloredo Mannsíelda od jeho
knížecí choti Manželský život

ckou stranu a vytlačili úplně straukryty palbu Vojfai naSich dvou
Skadron aeskákali ihoed ae svých

a jeden z námořních znalců Jane nu konsurvativní která v poslední i mu mmpraví: "Makarov má sice slabšíkoní a obsadili návrší vzdálené knížete ae podobal románu Osl době v některých atálech nabývá
la vrchu

loďstvo nežli Togo ale schopasi 600 yardů od města a na to nujici krása jeno cnoti uciona na
nostmi svými dovede udržovati serozvinula se potyčka něho hluboký dojem a nerozpako Povětrnostní kancelář vydala
proti převaze až do té míry která val ae pojmout! ji za choť a to tfm svou zprávu o pUsilm osení za
se stane osudnou pro Zaponsko"

V městě byla aetnina pěchoty a
ška Jrooa jízdy v záloze Naši lidé

byli aesíleni třemi setoioami a do
spiše ježto mu namluvila že po
chází ae staré rodiny Šlechtické

měBÍc březen a z ní vyjímáme ná

sledující:
Něco podobného by se byl před

vlastní

Novák & Kretek
1 1413 Jižní 13 ul„ Omaha Neb

Zhotovuji a prodáraji

Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky

a hřbitovní práce vSelio druhu

V'Uer4 olijwlndrkr ryřliujl rynhlpeíllí a vkunn

měsícem žádný neodvážil v anglistali Zaponce do křížového boje Štěstí manželské však bylo jen Ud horní Mississippi až po
Vzdor tomu a navzdor našemu ckých novinách napsali Jeden z krátké Kníže byl podezřívaví
výhodnému postavení udrželi Ža nejzufiveiBích přátel Zaponska když dal pátrsti po minulosti

střední atlantické státy se ozoa

muje že saisona povšechně ji

zpožděna ač teplota v těchto di
striktech byla nad průměr V již

své choti dozvěděl se žo ho nejenponci avoje stanovisko a prudká admirál Ioglis který píše své úva

hy do "Daily Tcltgraph" pozná klamala tvrzením o původu svémpalba trvala pal hodiny než Za
menal v těchto dnech: "Žaponsképooci v boji ustáli a hledali útulek šlechtickém nýbrž i lpěla na jejím oích státech měsíc březen byl mír

ních pěti letech bylo prý na sta
dětí přenešeno oa tylo farmy jež

vedeny byly beze všeho státního
dohledu a tam nešťastná robátka

byla zmořena k smrti V přlštf
zákonodárně bude přijat zákon

proti této akvrně americké civili-sac- e

Americká houslová škola Vllfmova v

Chicagu
V Čísle 8 ze dne 6 února 1904

přinesl pražský hudební list "Da-

libor" tento lichotivý posudek o

koncertu pořádaném Žáky výše
zmíněné školy 19 ledna tri-- V

Americké houslové škole Vilímové

odbýván opětně dne 19 ledna
koucert který dokázal plnou
zdatnost Vilímovu co znamenitého

paedagoga houslového Skoro

bychom jej úspěchy i methodou
svědomitostí a propracovaností
docílenou u žáků i žáčků srovnali

t pralským mistrem Ševčíkem

Program í tentokráte vykazoval
jen ČÍBla ivědčfcí o vyšších cílech

páně Villmových Nejmenší žáčci
účastnili te provedením nových
čísel z rozkošných Bradáčových

loďstvo v nynějSích okolnostech dřívějším životě mnohá akvrnav domech Na dvou místech vztý oý a pro rolnické práce příznivý
Severní Čásť středních zálivových

má dosti těžký úkol udržovati která ae již nedala odčiniticíli Zaponci vlajku s Červeným
šachu loďstvo v Port Arthurukřižem Kníže Colloredo Mannaíeld oar států však údolí střední a větší
kdyby Rusko sesílilo ho černoBrzy na to zahlédnuty byly tři ae dne 17 února 1 866 v Praze

Hostinec u "Modrd Hvčzdy
99

vlMtnl

v litidovt NArodrit Min 6 J401 jiftní lil ul Omaha
87— stiile dh íepu Teplý lunč stálo nflnrnvon

mořikou eskádrou tu bv oostaŠkadrouy nepřátelské jak ujížděly
v prudkém trysku po silnicí ke

16 dubua 1903 oženil ae Žofii
Iomeovou narozenou 35 únoravení Zaponska se stalo nanejvýš

Část krajů pojizeroích trpělo pří
lišnými dešti kdežto zase záp
Texat a jižní vysočina suchem
Od aev Wisconsinu až ku Skal

oým Horám na západ půda je do

obtížným ' 1878 v Perklamu v AngliiCong Ju Dvěma z nich podařilo
se dostali se do města kdežto Velryba plující v zátoce possiet Třetí armádní sbor obdržel roz Nezapomeňte se zastavit u MIUMALKK a LACINA

třetí uvedena prudicou palbou kaz aby byl připraven k vytrhnutí sud zmrzlá hluboko a žádná práce
ské u Vladivostoku narazila na

podmořskou minu a přivodila její do pole Sert parníků jest na polích nebyla tam vykonána
našeho vojska ve zmatek ustou

pila explosi Výbuchem tímto byla Terstu připravených aby v přfpa Na Tichomořském pobřeží bylousmrcena a strašné zohavené tělo dě potřeby dopravily vojsko doPřes bodiou pálily naše setniny Mfiíťtu býti bezpečni že nikdo Ufe ani levnfljl nebudete obslouženi Jako
u zkuAerKjljo a praktiukfíbo

studeno a vlhko takže rolnické
její bylo později vyvrženo mořský Dubrovníkuna Zaponce v městě a tito se ne

práce ve Washingtonu a Oregonu
mi vlnami na břeh Je to opětnýodvážili vyrazili ze avýcb úkrytu Na vzdor konejšivému ujííťo iMĚU d Karla WMí"':":"'- -

překaženy V severní Kalifornii
důkaz zhoubných účinků podmoř vání úřadů se zde má za to že je byla povodeň kvarteit pro 4 housle v 1 pobzeských min jichž pustili Kusové stav věcí na Balkáně opět kriti V záp části úreroí na němi ae

jež vyvolala v obecenstvu pro mecký Sníh který zimního času ozimka pěstuje je tato lepší V

Pan Hiinliitnek byl po dlouhá léta zamfatiián Jako bodlndř n tíeh nej-lepí-

llrnm v 1'raze ve Vldnl a v l'Hl a také zde JIŽ dokázal te vy
koná lakonkollv správku hodinek a klenotů k úplné apokobwmtl každé-
ho Khožf rlatd Jako hstfzkr prsteny nauínlce a podobná nekoupíte
nikde levnřll ' Biíml

v domech na ulici

Za pal druhé hodiny po zapo
četl íarvátky bylo vidět čtyrv set

niny pospíchali po silnici k Čoog

Generál Miščenko velitel kozá

zátoce possietické značné množ-stvf- '

aby zabránili Žaponcům při-

stání ku břehům

lodičnost avou hojně pochvalypovstalcům nedovoluje pobyt Indiáni byla plodina na vyšších
Ltyři routinovanl houslisté a ticehorách počal již na konci února a

polohách vymleta v nižších zase

vyplavena v Nebrasce a Kaosasubřezou táli a dnes jsou některéPoslední tprdvy i toiftř
krajiny horské již úplně aněhu

opět utrpěla suchem

syu ředitele Kicn vílím pp
James Hrubý a Miss Clappier se
hráli pro 4 housle Helmesbergero
vu Tarantelu též z koncertů praž

ků dal nyní rozkaz aby ae vsedlo
na koně a v úplném pořádku naSe

Mlstokrál Alexejev vykonal na
prosty Proto se počíná ruch V jižních státech dobrý pokrok tden 1 dubna návštěvu v Port

vojsko ustoupilo pod ochranu jed povstalecký mezi bulharským oby VZORNĚ A ÚTULNĚ ZAŘÍZENÝbyl učiněn se setím ovsa vyjmaArthuru a byt uvítán admirálem ských žurnalistů známou Solimé
záp Texas kdo bylo přilil tucho

1 ne škadrony na pahorek kde se

seřídilo Hanění vzati napřed a

vatelstvem v Macedonii opětně
probouzeti a panuje obava že

Makarovem a jinými vojenskými Mr Lloyd i Goldman dokázali
Vyhlídky jsou slibné Hostinec Pivoňka ihodnostáři Po vykonané přehlíd naprostou dovednost svých nástrose budou loňské výjevy opakovali V zálivových státech mnohozpáteční pochod vykonán parád

nim způsobem
ce vaiecnycn lodi odebral se na jů Vilímův orchestr doprovázel

korný bylo též zasázeno a daří te
palubu torpédoborce "Silni" jenž Beethovenův koncert klavírní Mr V ČÍS 251a N UL V SOUTH OMAZEaponaua tkadrona která ve Belgie

Královský prokurátor vynesl 1

dobře Něco bylo jí zasazenoposledním útoku Zaponcú se
v jižním Kantasu a Missouritak vyznamenal načež zase odjel

Watta a Brůchův a Mendelsso-nů- v

koncert houslový slečnu Cru-mov-

a p Brsndera k nejvělšl

zmatku ustoupila jak se zdá ne-

mohla obsaditi pahorek který
jsme právě opustili a pěchota ža- -

V středních údolích dolní krt
minulém týdnu rozsudek v proce
au bývalé korunní princezny raDne 30 března bylo mužstvo

Kralani1 chcete-- li sobě skutečně pochutnat! na výborném pivku
znK-t- Jun 0111 do Václavova hontínce kdež najdete vidy ilninou ipolofi
nont a budete vzorní olmloiiženl Na tkladí mí pouze ty neJInpM kořalky
a vtoidiny druhy Jemných llkrfi Také doutníky jsou ti mtjlcpM jakosti
('liuliiý zákusek vidy po ruce Mladý tento krajan Just příjemný společ-
ník a proto UM se velké přízni violio občanstva iJSml

ině jezerní a v Novoanglicku popadlé na palubě torpédoborce chvále Všichni tito tři tolistépotiská přispěla jí na pomoc příliš škozeny broskvoněale v středních
kouské Štěpánky nyní hraběnky
Lonyayové proti jejímu otci králi'Silni ' pohřbeno se všemi vojen- -

byli předmětem hlučných ovací
jižních atlantických státech jsoukými poctami Pohřbu túčast- - Vilím je upřímným propagátoremLeopoldovi belgickému o čásť cšiě bez pohromynilo ae veliké množství lidí pozůstalosti po zemřelé matce české hudby v Americe Provedl
Choť ruského velevyslance veCelá eskádra ruská vyplula z iž mnohou skladbu a docílil vždykrálovně Jindřišce belgické Koz

přístavu Port Arthur dne 25 udek vypadl ve prospěch hrabéa velkých úapěchů Slč Crumova
hrála Vieuxtempsův koncert probřezna a zaměřila k ostrovům ITlWI niil ceD" prodává nyní T71 1 f t

nejlepší uhlí za tyto ceny: UJIII1ky Lonyayové a otec musí jí vy
Miaotanakým V it hodin apozo- - Kubellka za jeho pobytu v Ameriplatit čásť pozůstalosti

ce a získala ti jeho obdiv I uznáníroval křižák Novik jakýs parník
vlekoucí čínskou loď Parník ne

500
500
450

Z Waahlnítono

Ohio kusové tuna $7 75 Walnut Block tuna
Trenton " " 600 Cherokee ořechové "
Trenton ořechové tuna 575 White Breast ořechové

ilanna kusové neb ořechové tuna £66j

tím že ji lám na klavíru doprová-
zel velice te o její studia zajímaje

Washingtonu hraběnka Margare-
ta Cassini pořádá výstavu ve

prospěch červeného kříže a sbírá
na všech atranleh příspěvky pe-

něžní i předměty výstavní které
k tomu účelu každý může zaslat!
Choť vyslance obrátila te také oa
slovanské obyvatelstvo New Yor-

ku akrze právníka F ] Nekardu

aby sté krajany Čechy přiměl ku

příspěvkům na ten účel hlavní

chtěl zastavit! pokud na něj torpé-dic- e

"Vrimanly" nevvpálila dvě Zamýflrné pokuty 1 liavlníkovým
Konkurence jatíinlmn trustu

Nejsou to farmeři kteří chtí če
stromem — Gorman odstupuje
ve prosptch Parketa —-- 'práva

Kock bpnoKt kusové neb ořechové 715

I LEVÍ č 715 již 13 ul Omaha
Telefon

rány Byl to iaponský parník
Hanion Maru os jehož palubě ae

nalézalo 10 Žapooců a 11 Číňanů
Dále byly na lodi rozličné Haliny

povltrnoitnl kancedře o osení
Choť ruskťhů velevytlanct Iddd o

přlspfvky vi proshlth (erveniho

lit! vyděračnosti jatečního trustu
ale newyorští kapiUliaté již v

těchto dnech utvořili v New Yorku

společnost která chce importovat!
pramen příjmů očekává však od

amerických milionářů k nimž aetřle
depeše a mapy 1 též dvč White-headov-

torpéda Mužstvo bylo
vzato oa paluby ruských lodí a

z Argentiny hovčzí i stopové masoobrátila přímo telegraficky o
Nsftmij koasulu v Quadalajara

lodních nákladech a chce ho

Šimanovskébo Březohorské thé

jest všude k dostání za $100
ťřlmo poštou za jliao zašle: R

F Šímaoovský C54 Scott St
Milwaukee Wís

até lodi vzaty byly do vleku a bylo zemědělským odborem ulože-

no aby důkladně vyšetřil všechnopozději potopeoy
prodávat! ve východních tržištích
Generální konsul argentinský ae

vyslovil že již zadány byly smlou
Od oné srážky u Cong Ju o níž co jest tam známo 0 bavlníkovém

Zasedáni 58 konjresu

Drobné práce a mařeni ("mu

Dna 39 března přijat v aenátu
se zmifiujeme v předu našeho vá- - tromu který ae tam dobře daří

Ani tohle nám Jeíté— neotevře oíl?

Washington aa března 1904
Náš vyslanec Thomas ve Stock-

holmu Švédsko oznamuje sem že

jest nsdarmo americkým vyrábíte-lů- m

patentovaných léků zasílali
tam tyto výrobky v lahvích neb

pilulkách Dlo zákona e tyto
"léky'' zabavujl a zničují protože

ponejvíce obsahují jedy morfin a

chloroform tudíž zdraví velmi

nebezpečné Zavřen a přísně po

vy na atavbu veliké chladírny aečnéhc týdního přehledu neudála O vyšetření svém má podti ob
výbor na poštovní povolení doda doků které budou sloužili pouzešírné zprávy a pak se bezpochyby tek k tomuto jimž je povoleno pro parníky maso z Argeotioy do

učiní pokus zdali by sn mohl
venkovským listonošům vykonáva vážející Dle plánů této imporstrom přenésti do Texasu lia- -

Bolí

Viis

zuby?
Ubki

se žádná srážka na souši Kusové

ustupují asi dle určitého plánu a

Žaponské přední obhlídky obsadi-

ly bez boje Scngčengměsto ležící
oa pekingské silnici osmnáct mil
od čoog Ju Dle zpráv Žaponci
nyní rychle pokračují k řece Yalu

Iníkový airorn roste ve státu Ja- -
térské společnosti bude jí možno

prodávat! maso za mnohem nižší

ceny nežli je prodává trust neboť
lisco a dle zkušeností počne strom

li také soukromé obsylky 1 dodáv-

ky mezi toutedy za plat a mohou
také abírati odběratele a předplat-
né pro časopisy jen když při tom

ésti bavlnu když dospěje pěti let
ačež poskytuje úrodu po celých 50

pozdě Skadrona jež kryla nás

ústup dorazila bez pohromy do
Kazanu kde jsme e zastavili na

3 hodiny abychom mohli poskyt-nout- i

raněným lékařského ošetření
V 9 hodio jsme dostihli Noo-Sa- n

Má ae to že měli Žapooci velké

ztráty na mužstvu i koflstvu Na

naši straně byli tři důstojníci těžce

mněni a sice Štěpánov a Aodro-ok- o

na prsou a Vssilevíč do bři-

cha šílnikov byl zraněn na ruce
ale neopustil bojiště Tři kozáci

bylí usmrcení a ra raněno mezi

nimi 5 těžce"
Tuto depeši doplBuje generál

Miščeuko zprávou sdílenou mu

Korejci z Čoog-J- u že Žapouci
ztratili 40 zabitých a 100 poraně-

ných a také mnoho koní bylo za-

střeleno Žapooci oajali prý 500

Korejců aby dopravili jich raněné
do Anžu

Kapitán Štěpánov který byl v

srážce těžce zraněn zemřel

Naproti tomu úřední zpráva

praví Ze Tbit byl ve sráž-

ce pouze poručík Kano a 4 jezdci
kapitán Kurokava a la jiných
bylo zraněno Pěchota neměla
žádné ztráty

O posledním Šestém nezdařeném
útoku admirála Togo na Port
Arthur předčítal admirál Yama-mot-

v dolní auěmovně žaponské

zprávu jež byla a bouřlivým jáso-

tem přijata Admirál vzpomenul
' politováním hrdinské amrti jed-

noho důstojníka žapooského jenž

padl při útoku na Port Arthur a

poukázal oa obtížný úkol Togův
blokovali vjezd do přístavu

a zároveň doložil k

tomu ie tento projekt jeat ještě
dalek uskutečnění

Ve tvé řeči admirál poukázal
několikráte na to jak vzpružil ae

válečný duch v Port Arthuru od

té doby co ae tam ujal velení

místoadmirál Makarov

Soěmovoa přijala jednohlasně
resolucí povzbuzující vládu chvá-

lící loďstvo a zavazující ae ie ae

nebude aněmovoa lekati výloh k

dalSímu vedeni války

Dle přiznání iaponakébo admi-

rála Makarov způsobil pravý div

nezanedbávají svou povinnosťLed na této se počal již prolamo- - roků a přináší až 50 liber bavlny

trestán bude ten kdo by podob
ného "Iťku" prodával Kdyby
takový zákou byl u nás ve Spoj
Státech byly by brzy trestnice

plny vyrabiteli těchto "žízněných

Nesmí také činiti rozdílu mezi ča
ati a přea řeku ae budou muset jednom roce JJavloa t něho

Pomoc 1podobá ae naší bavlně dá ae sopisy kteréž by je požádaly o

jednatelství jejich Služné po- -
Žaponci doslali buď pomocí pon-loo- ů

aneb v člunech což bude
echáno bylo na I720 ročněstejně dobře upotřebili Nemá

žádný hmyz 1 žádného Červa za
léků" — Vzhledem k lidskému
zdraví pravíme: Nenechme ae více
balamutili ale dejme přednost

V celém minulém týdnu nevy
epřflele a pěstování tohoto stro

témíř nemožností neboť Kusové

mají na severním břehu armádu

nejméně 70000 mužů silnou jci
drží oejdůležitčjší místa a sesiluje

onaia ani horní ani dolní aně
čistému přírodnímu jedu prostému by se v Tcxaíu dohře vypláce-

lo Osvědčí li se všechny naděje

Kahclkovo zubní thé
vyléčí bolnat Ztibft vu % neb 8 minutách
Ltvrdl zuby chrání le pf-c- dalM náka-
zou a obyčejní se bolest vlce n vrátí

Iliillfek s návodem pořtou 40c

F Kabelka
ároveH avůj levý bokbv nemohla

movoa něco co by stálo za zmínku
V aenátu republikáné i demokraté
mlátili prázdnou slámu o poštov-
ních skandálech o clu o příštích

o stromu toho kladené pokusil

mu léku Simanovského Březo-horském- u

llié které si ve zdravot-

nických výstavách za svou léčivost

hovězí maso dobré jakosti stojí v

Buenot Ayret ){c libra Živé váhy
a ncjlcpšl maso jest lam prodává-
no za 3c libra kdežto Špatnější

jest placena za 1 %c Skopci
tam jsou prodáváni průměrně za

fj6o lak te akopové tam nestojí
ani 3c libra Dovoz při lodních
nákladech bude velmi nepatrný a

tpolečoosť doutá že i při sníže-

ných cenách bude mít značný vý-

těžek Importérská lato společ-
nost otevřela již avoji úřadovnu v

New Yorku jest kapitalisována oa

ti 000000 a O B Blackburn

jeat její pokladníkem a sekretářem
Konkurence tato uškodí nejen
trustu ale i farmerům a tito bu-

dou muset již nalézt! prostředky

aby ae vyhnuli těmto dvou mlýn-

ským kamenům

by se vládní odbor přenésti jejbýt napadena Žaponci jež prý ae

blíží k řece Yalu ve třech
olbách atd- -

o Texasu Sázení bavlny Km

všem nebude zastaveno ale vlád
60S Hltil Street RACI NE WIS

Pomalé postupování Žaponců
V nižším domě bylo povoleno
19 výslužebních nároků pro vy

ní odbor chce učiciti pokus zdali

by tím způaobem nebylo lze zniči-

li bavloíkového červa jenž plod

všude nejvytších cen dobylo Léčí

úspěšně souchotiny záduchu

chřipku kašel ledvinové prsní a

plicní nemoce Čtěte co píše
chvalofi známý lékárník p T V

Vilím majitel vzorně zařízené lé-

kárny a oční a ušoí kliniky v Chi

prospělo velice Rusku při opevflo-vacíc- h

jeho pracích v NiuČ"an-g- u

kde ae nalézají ohromné záso-

by složeny pro ruskou armádu

sloužilce Státu Texasu bylo po-

voleno by postavil do Slavína ve

Washingtonu sochy Sama Ilousto- -
avlníku hubí
Poněvadž Kolombie prohrála a a S F Auslina Dále usneseešte před 14 dny mohly prý tam cagu toao W 22d St í Ctěoýno ujednali smlouvu 1 Anglií

aponci vylodili vojsko bez obtí
ohledni zabíjení tuleňů na Aljašce

pane Simanovský: Za posledního
pobytu mého v Čechách přesvěd

ží ale dnes by se jim to podařilo
snad jen a ohromnými ztrátami
Podél železniční trati z Charbinu

Ze všech atrašlivých stavů do čil jsem se osobně jak veliké obli

Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez

budov částečně vzdělaného kte-

rýž asi před půl rokem koupen byl
za 13500 prodá te nyní za boto-

vých 12500 aneb vymění te za
obchodní budovu v ttejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okreau
5 mil od městečka Ewing a od

jiného městečka pouze aí míle
Bližší podrobnosti sdílí ochotně

Charles K repel a
1 1 — West Point Neb

bě ae těší Vaše Březohorské thé ukterých m4že lidské tělo bolestmi

přijíti není žádný tak odstrašující těch nejširSích vrstev Českého lidudo Hajčengu východně od

nepřetržitá čára ruských

svoji při před francouzskými aou-d- y

měl president Roosevelt a

vrchním návladním Coxcm v mi-

nulém týdnu konferenci v oíž

jednáno o tom ie nestává nyní
žádné příčiny proč by se měl pře-
nos konceasí apolečnosti a majetku
Spojeným Státům odkládat! Roz-

puštění panamaké piůplavoí spo-

lečnosti pokud ae tkne přenosu
majetku oa Spoj Státy provede-
no bude v druhé polovicí dubna

Nedůvěřujte příliš jarnímu po-

větří Může způsobit revmatia-mu- a

avšak kdyby případ ten ae
vám stal není nic lepšího nad po-

užití St Jakoba Oel který rycble
bojí

jako ttav způsobený reumatia- - Ba 1 v soukromé rozmluvě mé 1

některými nejpřednějšími autorihlídek a táborů Potravních zá-

sob mají Ruaové doatatečné množ
mem Jsi li ty jeho obětí? Bez-

prostřední ulehčení následuje po tami lékařskými tsmže odporučo-val- i

mi tito Vaše thé jakožto dobrý
tví pro více nežli rok trvající žití světoznámého Anker Pain
válečnou kampaS a pojišťují ai Expelleru Pouze 35c a 50c za zaručený prostředek proti růzPředplaťte &c na Pokrok

pouze $1 rodnézásoby pro budoucí čaa tím ie láhev ným chorobám praním atd —


