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¥la Mil s ftpuku t Wiiilitttii
ao asot smutný a výkřikem Kde ae hlavo! ruská armáda
"tUniairl" a Iaponské vojsko by nalétá nikdo neví oeboť rultl lUlnnt ttkUrě e ifáW ALTKlt MolHK rifxlMdt UVnATWAnotajapnkl O
lo pánem ruské posice censoři v táboře nedovolují ipn

Spolek CcHkjřch MíIÍKi
MIliiMA AlcA

VKftEJNft OZNÁMENÍ

Dne 17 září m r tatoten

— t iténáiinl 0 0n řfni mré
nrpruei ustoupil ponekuJ výše vodijům učinili o tom ani imtn tttetM#ds hor oěkolik mil ta první po ky Kuropatkin zachovává tvůj

7 Pensacola odplula eskádrasici válečný plán v nejvltlí tajnosti Chicagu spolrk českých malířů
t a ' t i a a at a a i

naleho bitevního loďaiva na ikuhuti — Gtnnát Kurefteki Tak končí ivou správu inglic Mesitlm co na soiili vítězní
MiKuiae Aiea aiery ai vytkl zaItboou plavbu do htřtdoaamoíhdal ae ku nlaJu centrál Kurokiiuký dopisovatel jíl doplňujeme jt

Itě podrobnostmi t úředních ru
účet soustředili všechny ČeskéhUvnl hitu trrJtn huit inad lskidra tato sestává aena moli admirál Togo pokusil ie mo8
artistické idy v jeden celekIMjng — titlfři$tM tort člyř bitevních lodí severníhoakých pramenů a a vypravování optl o aahralení ústí přístavu
spojenou aggresivnl akcí razit certhurtkih těhfltutf — rtrl atlantického loďstva a 1 nové zříruských důstojníků o a uce v noci
ltu českému umění zde v AmeriArthur ctlrlen sené evropské eskrádry SpoUla posledních úředních ipráv dne 1 května Admirál Alexejev ce a činně ie láČastniti nalehooé toto loďstvo jest pod velenímztratili husové 600 mulů a 43 dů sděluie o tom úřední: kulturního vývoje

Kuiko uplatilo svou neptipra
vcnoit k válce na moři kdo ztra

podadm Harkera vrchního velí"V pondělí krátce před t hod
lele severního atlan loďstva

stojolků zabitých a lest plukovní-
ků jeden poručík 1400 mulů
raněných Jeden plukovník a 600

Spolek českých Milířů Mikuláš
Aleš jeit instituce nejlepSIm umě

v noci učinil nepřítel nový pokuslilo úplně ivou váhu a kde Ž
Evropské eskádře velí podadmna uzavření ústí přístavu Iiylpootko jeil nyní vlidooucí ailou a
Jewell Celá eskádra skládá ae tmulů se pohřeluje víak objevena bateiie pobřežní

leckým lilám otevřena a umělec

kými anahamí a projekty a naduplatilo draze ivou nepřiprave Celá jedna pětina Zazuličova zároveň a dělovicí zakotvenou vnost i na aouSi jak události po
bitevních lodí Kearssrge lowa
Atabama a Maína a kfiHkůOlymoddělení stala se k boji oeschop

chnuta tím eotusiasmem a ambicí
dosáhnout! toho zvučného jména

ústí zahájily nl palbu l nepřisledního týdne naavědčují
pia Cleveland a Ilaltimore- - bměrnou Jedenáctý a dvanáctý pluk telské lodě zmizely opět ve Imé

►

i

Z dějiSté války přichází ohrom té individuálnosti v umění jaképlavby určí podám Darkerrred arunou hodinou v nocioá sila zpráv ale větSioou jsou to
i i

znám pres polovici mužstva v

boji a žaponskou přesilou která
se těší mše čeiké výtvarné uměníPlavba přes oceán započnepočalo se blížili několik lodí smě
v fcvropě(Juautanami na Kubě přímo Iobnášela dle anglického výSeuve

iijjBicuiiy a zprávy založena na

lživých pověstích a ti čtaaáři již
rem od Ziatého pahorku a baterie Zkuste Je a doznáte psk sami te jste lahodnSJifljo piva nepili 47m '1

Spolek Ceikých Malířů MikulášAzorům a odtud do Lisabonuděného zpravodaje 75iOoo mužů zahájily na ně opět ostrou palbuvěnuji čjs procitáni těchto llíjsou Aleš vlastní velký atelier v Čísle1600 koni a 150 děl Bvlo inleirř Hnnrunfrh Inrlt k Návštěvy budou učiněny ve Willavíru k politováni f Z hned 588 593 záp 18 ul kde čleoovéTřetí baterie od třetí dělostře- - dá o 1000 tunách anoanosti iimil ""cba a v Terstu a možná také
po zposoou malířském cvičí ae vpočátku ai obral za úkol podati

jasný přehled aiiuace kterak ae
lecké brigády byla téměř údIoč neDřltel hodlal umní ústi nn Hiraea v Kecku Po skončeném

kresbě dle modelu každou nedělizničena ztrativši 88 mrtvých a vu Některé z těchto lodí bvlv k"iovíoí' kerí potrvá dva měsí
dopoledne Spolek tento čítá- 1 - _ 1 a ' 'vždy jeví ku konci týdne v Asii

oaie milé Čtenářstvo nalezne tíce eskádra bitevních lodí ae vrátíroBnycn a 73 aoni ze 1 10 £tra- - zničeny podmořskými minami ji
na Atlantickou stanici kdežtdné bvlv rozstříleny a nouze dvě z1a arnne uatene Šesté brigády nanasicn zpravacn vždy nestrannou i

- # - r Spolehlivý komissioiiářsky okhoá
Krajsná chcote-- ll prodali aneb po plfpsdfi koupltl nijaký

dobytek učiníte dobfo když dříve dopISete na

dosavade v aamotném městě Chi-

cagu 45 Členů Činných přispíva-

jících a čestných
křižáky navštíví přístavy anglickémrivycn a ranenyen není dosud nich ae vrát iv aniž bv ae nokupravdu a zároveň dokonalý popii -- ::_- _i

- r
a německézjisiena aiezeno koni zůstaly jl sily o provedení svého úkoluuciaiosti tbciinuvaich ae na dale Poněvadž ale i mimo Chicaga v

Major James McLsughlin přiP°Uře Větfima mužstva oři lom zhv městech a městečkách Soustátí obchodníka živým
li1tv4lrAm

pravme zprávu o svém vviedná- -l fetl baterie lesté brigády ztra- - nula a z rána Dlno mrtvol Dlovalo T
kém Východ
Porážka kterou utrpěli Ruso

vé na Jalu je daleko větSÍ a vy

nalézá se mnoho výtečných če " WVUIU VIUUUUIváni ae bošone u Aparahoe Iodiácua 34 mrivycn a raněných a 41 kolem přístavu jež isme vylovili
- -

Koni a nohFhi i II u nnlliililrťtl oy kten obfvaji nyní reservacižádala ai více obití než úřední "r — —
na řece Wind ve Wyomingu ježoaueieni ocsiunujicl strojová dfilovic bvlv ootODenv a i né to

ských uměleckých lil které ne-

jsou známy české veřejnosti e

se tímto příležitost každé-

mu českému výtvarnému umělci

zprávy oznámily Generál Zazu

Psn Plvofika solidním a pocti výru Jednáním získal si neobme-znn- é

dftvíry víceh krsjanfi a kdo na nřho se obrtttil byl vidy
vzorné otm!ou7en Dopísote li na nflio zbavíte e mnohých
nemázl a ušetříte tím mnoho peníz Všechny dopisy adresujte

Frack PiTOĎlca Room 135 ExcHangc Elá£ So Oiaba aneb 2518 N St

má t4Hoooo akrů rozlohydíla pouze 36 mužů uniklo Kněz škozeny Žaponci a odvahou biíne )emu2 byl evčřeo úkol aby kierá má být otevřena pro osadkterý vedl ruský jedenáctý pluk žili ae k ústí nedbajíce vražednémeaei precnod řeky Japancům zoe
níky Rudoii vyslovují avou

ř '
i í!anaimti učinil chybu U pfíiii

nazyva se v cerhalovský riuk plly Zachráoili jsme 3 důstoj
při tomto útoku ztratil skoro po- - níkv a %o mužů

Státi ie členem tohoto uměleckého
združení a takto nejen osobně

vyoiknouti nýbrž také svým ta
ochotu že reservaci přepustídlouho vzdoroval žapooaké přesile osazení a usadí se na jiné obnálovic mužstva ale přece unikl za- - Ústí přístavu zůstalo otevřenoa ze neodtáhnu! v ooci dna 30 en uenerai Kastaimský byl po- - Naprot tomu aděluie admirál

lentem přispěli k uplatněni našeho
uměleckého snažení ttltttttttttltttfAlltttlttttltttttttlttltMltlttídubna se svým vojskem k druhé sející booooo akru 11 k3ož ae

budou chtít usadit! na reservacirauěa na hlaví odlétnuvSím ka- - Togo že poslední výprava jeho NejstarŠÍ a nejlepšl místo pro schůzku jeet Sochranné posicí činným llenem tohoto spolkumenem a nnmoln řiUHIa a tm nun( ňtt na řece Wind musí zaplatit niueo Zazulič měl 8000 mužů může se státi každý Čcchoslovm
siRdujlci obnosyi Dollar a půl zauioeni aopravcni byli vlakem přístavu est zahraženo dvěma na ED MAURERA HESTAUItANT A i

HOSTINEC 2
prou cim atála celá divise gen
Kurokiho Boj u Turenřeou ave

akr zabraný v prvních dvou leuo uiaojangu uen Kuropatkin topenými loďmi takže en malé nejméně 18 roků atáří malíř kre-ili- č

sochař řezbář aneb výtečníktech St 35 za skr po třech letechnalézal te na vlaku a rozdal ně- - lodice mohou ústím proplout! kterémkoliv jiném oboru výtvar
dený Híí FAMcKeozie válečný
dopisovatel londýnské "Daily

koiik meaaiu muznm kten se ob Dle zprávv žaoonského admirá vlechoy pozemky které nebu
v Mu lfioo Pftrnara fi

Pr4 Importovaná piva na l opu Pizenaic z MřSranskébo pivo- - W

varu v risní v Oechaoh liobruu Munleh llavaria pivo Pivo Anheuser- -
Uuiirli a svétozniiiné Kanut zinkalo rozsáhlou reputaci {J

Kavilrna pro dámy nalízd se na drubé podlaze 40tf C

tir Í'mU liestr obslouží ochotní chválu známý krajan p Josef Altman C

zvláště vyznamenali ivou chrab la dopravní oarnlkv bvlv naloženy prodány po třech letech bu ného umění když zaplatí celoroční

příspěvek v obnosu $3 jo- - Každýrostí v boji u Jalu kamením a na výpravě jich je
do-M- 0" PřePljfilí°y osadníkům po li

takovýto činný člen jest oprávněn

Man Který jest v táboře gen
Kurokiho takto:

'Rusové byli vytlačeni c Tu
renčenu v neděli ráno dne 1

Plukovnici Maiatrov a Filadel- -

iii}fiiiattait)varaYaaTaYiarrnprovázely všechny torpedice a dě- - Kuyby do osmi roků za

lovice jeho loďstva tut0 cenu nebyly rozebrány mají
ku vystavení avých prací při uměíov kteří ae nalézali mezi raněný

mi učinili následující prohlášení: První loď vehnal nrtf dn ňK býtí dány do prodeje za každou leckých výstavách které budou

pořádány dvakrát do roka a vůbec
května po tuhém boji Hlavní

Připravovali jsme ae k boji dne poručík Sosa a zakotviv ii zrovna n"
má právo na všechny výhody

íla ruského vojska odtáhla k dru-

hé obranné posici v sobota se vie 39 dubna aniž bychom ae obá- - v prostřed tam ji potopil Dru- - Výnos i prodané pozemky má
tohoto apolku dle stanovvali nepřátelského dělostřelectva há loď Sakura Maru Dotooíla ae MXt použit li s!ožuol fondu Zmi děly zanecbavíí malé oddělení
rmpivaiiem tleném může seDne 30 dubna začalo toto stříleli I

pod hladinu zrovna v ústí na Dra-Ioéh- Spojené Státy vyplatí 50pěchoty abv chránilo ústup
Za ooci Žapooci ae stáhli k úz sice a věrnou jistotou neboť vé straně Za nimi následovaly "azuemu Clenu indiánských kme itáti každý Čechoilovan vlaste

nec který jest příznivcem a zají
má ie o tento významný a podpo

granáty praskaly oad našimi hla- - lodě Tonu Maru Čidu Maru Sa- - oů děti i ženy y to počítaje Cosimu ramenu reky k ostrovům

TraMisni Mari Works

vlastní

Novák & Kretek
l 1413 Jižní 13 ul Omaha Neb

Zhotovují a prodávají

Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky

a hřbitovní práč? všeho druhu
Vollcoré objednávky rjrřlíujl ryohlapeCllri a rkuaa

varní v několika hodinách bv a hranu Mam nmri vt sani A tlmltit zbude to bude použito k savodnoproti Kin Lien Coe Jedoa di - B— !( mávnu ry hodný podnik když zaplatívání rudochy zahraných pozemkůnaae baterie nepřítelem zničena a Maru a Asago Maru 'Palbavisé byla vypravena severně proti
sice houloicemi jež nepřítel nepřátel byla strašlivá a způsobi

a 3 00 na celý rok Jest též opráv-
něn k jistým výsadám

ruskému boku Za avítání armá dále ke koupi dobytka pro ně k

založení Školního fondu

r -
V

r-

t '

i

acnvame nekryl aby zdemoraliso- - la nám ohromné škody na mužda iapooská ilado boje jako na
jvaokonv ae ence prihiasiti zavai nase mužstvo Naše střelivo etvu" eiěžuje ei Togo "Kapitánparádu člena aneb by žádal další infor

Za ivltové výstavy v St Louliuuyioiany vyčerpáno a my zrovna Takajangi byl střelen do břichaNejdříve vyrazily dlouhé řady mace nechť dopíše buď předseupiosirea poje museu opsthti no- - zabit V celku jsme ztratili přes Návštěva výstavy byla první doví aneb tajemníkovi tohotove zasouy noiem naa kule a 100 možů'
polkU

- imtýden mnohem slabší nežli ona

výstavy chicagské Dle úředníhostřepiny granátové jen pršely 'WWHWWWHWHM 9Dle posledních zpráv má být Za spolek Českých Malířů MiRap bunkov nedbaje ohně vrh mlstokrál Alexejev který na po
a c m _ í ut 't t t

"Modré HvSzdy"kulál Alešudání bylo placených návštěv od

pondělka do soboty: 10193
oul ae k truhle 1 náboji a zavřel

ureznim parnuu riuu Odrazeni a
Hostince u

JOSEF
▼lMtntAnt Drábek tajemníkaby nevybuchla a nezpůsobila ponsKeno loďntva poraněn na 9933 8718) 10438 9168 a 4836 Honoře St Chicago Ills TísassiT

iiáaaissaW
mtmápouatu v naSich řadách načež hlavi Alexniev omiKlil a volbn 17058 čili úhrnem 65487 kdežti1ae zase vrátil k baterii "III U I viulnil Knraarn Vnrt A mt U I tn XI _(U- -

Jar Jirsa předseda
14 Loomis St Chicago Ills

etreica za nimi pomalu (ly zálo-

hy podporované dvaceti houíni-cem- í

a mnoha polními bateriemi
Horské baterie umíatěny byly ca

"Tygřím pahorkem" Mezi oběma
vojáky bylo údoíí vroubené pahor
ky z obou atran Nic armády
nepřátelské nedělilo nežli jen pás
roviny jímž proudila řeka Na
celém dějiíti válečném nebylo do-

mu ani strůmku aby mohly
ochrany zápasícím

Žaponci zahájili palbu zároveň
na několika místech a granáty
jejich priely na pahorek obsaze

Iraooý
v budov flrodnl Hln 6 1401 Jlínl la Omah

a rjkVmT KVO
1)7— stále na íepu Teplý lunc atiile pflprsvsn

Nii7apomente So zastavit u JOH PKZDIRTZ

lV i HICI V I itHibli m ImI TI _ I at

následujíc! placenou návštěvu' iiiiiaiis i7iiir-Av- ii v la a na npmitrval celý den Naše baterie utr

''iť '
t

{'

ř

jeli sotva unikl zajetí neboť Ža '5637 14995 io79t Odstrašující přiklad obecenstvu

Pani A Bergmanová v Chicagupěla strašlivé ztráty skoro všech- - 000017854 úhrnem 73160ponct přistán na poloostrove u
y koně naše byly zabity a my trávila ie karbolkou pro nezhoPítseva ležícího 75 mil na seve Ředitelství výstavy nemohouc

itelnou vnitřní nemoc Celá řadarovýchod a přední jich stráže za proti znění kongresního zákona Něco co povzbudí vaši energii a
nemohouce zachránili naše děli

byli jsme nuceni je opustili'' najuy painu na ujíždřijicl vlak a 3
alsámů syrobů a jiných patent-íc- h

"léků7' a pilulek ubohé paní

otevřít! celou výstavu v neděli
chce ponechat! otevřenou zábavní

dodá vám nového života za parného

dnejest sklenka čistého a lahodnéhoiap jirojevaay o bitvě dna i rttlllíl'l irim I IiIm arX hli
r --

i
ný Rusy Tito neodpovídali její část a rozhodnutí o tom učinelnýrh Cíflany vyloděno bylo cpomohly Neuí divu poněvadž

atentnl"léky''obiahují ponejvíceZahájili jsme bitvu K- - ji u itav laono miitA li im něno bude příštího tdnetaké se neukazovali O půl sed
mé hodině dělostřelba začala 1 no 33 pluku Zatonci se na nás edy: morfium a chloroform kterédopraveni byli na 60 lodích Z odbývaných slavností minu- - "Metzova" piva

Jest uznáváno všemi milovníky

hrnuli se všech strau a my pětkrát emocnému aice na okamžik ulevívou prudkostí a pěchota v řadě železniční I1'"10 ý'Jo nejcharakteričtějftí byloŽaponci zničili trať
jsme přešli k útoku abychom je le po čase se člověk pozvolnaa telegraf a Port Arthur je tím ú-

dvě míle dlouhé počala ae pohy
bovati ku předu atále střílejíc í' 'otravu o Varujeme tudfi před dobrého piva za nejlepšf v trhu

uavnofctoi otevřeni Clnakého pa
villoou Čínští hudnostáři kladli
důraz na přátelství Čínv a Ameri

zastavili V té době jsme utrpěl
největšl ztráty Naši muži bojo

plně odříznut
ipútiKké rady byly vystaveny Loďstvu tam velí podadmírál Pijte 'METZOVO'' k vůli svému

zdraví
vah jako Ivové a ustoupili teprvestřelbě neptáte! My vlichni úz

Wittsoeíf a vrchním velitelem po
ky n při následující hostině byl
pronesen přlpitek presidentu Spoj

kostlivě sledovali jich postup r—
aádky je gen Stoessl Posádka

o 5 hod když jsme ztratili polo
vic své síly Nepřítel ztratil nej-

méně 4000 mužů"
'IVloťou llí) —v- -očekávajíce že záhy octnou se na

dostřel nepřátel Tak dostalo se
čítá prý 33000 mužů (Rusové úz

takovými "léky1' podvodnými re-

klamami vychvalovanými a v zá-

jmu vUstolho zdraví dejme před-no- st

léku př rodnímu kterým jest
Šimanovského Dřezohomké Thé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k sebevraždě
Cena baličku áioo pofitou I130
přímo zasílá: K 1" bimanovský

kostlivě tají akutečný jich počet)Všeobecně ae očekávalo že MÉT 7 RRÍIV: RPtllmP On vaří a lahvují jen

Států a čínské císařovně Všichni
čínští úředníci a princ Lu byli
oděni v nádherné čínské oděvy z

oejvzácnějllho hedvábí Hlavní
místnost byla osvětlena čínskými

iaponské vojsko
- k mělkému ra

meni vodoímu oddělujícímu o
a potravních zásob je naahromáž IIILII UllUUl UIIUIIIIIU UUl výborné p!voTKuropatkin postaví se proti po

stupujfcím Žaponcům u Feng
děno v Port Arthuru oa celý rok

atrovy od pevné země aniž by byl
wangčungu avšak dle kratičké Gen Stoeisl vydal toto provonepřítel mu kladl odpor V tom

t

1

a

t

láni jež je poslední úřední zprávou
mnohobarevným! svítilnami Pavi-Ho- n

jest nápodobením letohrádku 654 Scott St Milwaukee VVis tízprávy zaslané generálem Kuro-patkine-

caru vychází na jevoŽe Z obležené pevnosti:
prince Pu Luna a před ním nale

pojednou t ruských zákopů vy
slehl obrovský záblesk t zaracho-

tily putky a hrozným účinkem
Na okamžik Žapoaci ae zasta

Rusové opustili po krátké šarvát "Pn 39 dubna a t května litr t!
ce tuto posici

zá ae rybníček e zUtými rybkami
Pu Lun dával ten samý večer hopřítel překročil Jalu ve veliké lile

naše vojsko ustoupilo k posicím „ orfl inn mvili a rychle ustoupili pak ale ae
jsi _ a r-- - - t " -

Kuropatkin sděluje takto:
"Lieut gen Zazulič
ie nepřátelská jízda a pěchota

arive zvoieoym y zemědělské hudoií vvatavnU

Pan Ed Novák kterýž vlastní
obchod itřížní a obuví v čís 1346

jižní 13 ul v Omaze vyprodá
Obchod avůj za velmi výhodných
podmínek Všechno zboží jeat

včera nepřítel pristai na břehu vláda rozličné potrav inv odDoru- - Nprávné olili-k- pro muže a hochyobaadila dnes (doe 7 května) poloostrova Liao Tung poblíže čované zdravotnickými úřady
Fengwaogčeng zálivu Kinču Nyní počíná naše Správce odboru toho jednoho rána modul a prodá ie pod kunní cenuDva prapory a dvě ikadrony prače ťnrozené ze nepřítel shledal že přes noc bvla větší Příčina proč obchod ivůj chcezničí železniční apojenf a pokusí část těchto výstavek ukradena a

Vyprodej jarních obleků
jenž zastiňuje všechny ostatní

Výprodej podivuhodného množství Obrovský nákup
nadbytečných zásob jednoho předního vyrabitele —následkem
pozdní jarní lézony— uzavřeli jsme při radikální úapoře kte

vyproditi jeBt jedině ta a'jy mohl
vydaly se ns cestu k Dalliandia-puc- o

Naše jízda a pěchota a dě
lostřeleelvem ustoupily k Šlindja- -

ae o zatlačení našeho voiska do
veškerý čas svému novému patent

ryckle proto oznámil že zi příči-

nou jich zachránění před zkázouFort Arthuru a počne tuto pev nfmu vynálezu věnovati 40x1nu nost obléhali která jest baštou soii ekoro všechny připraveny a
Zvědové z Feogwangčeogu o- - Ruska na dalekém východě My jedovatými látkami aby nikdo z Holímusíme ji hájili až do té doby

kdy dostaví se vojsko aby nás
nich ničehož nepožíval jinak že
bude otráven

réžto dostane ae vám v tobolu

100 módních mužských obleků 1 kabáty jedoořado-vým- i
a překládacfmi— Zhotovené na prodej za

JS10 a f 13 nejnovější woistedy ebevioty atd
Velká láce bez tobě rovoé

Vásosvobodilo m
zoamují že dvl žaponské divise

dorazily tam dne 8 května po
hlavní cestě z Pianrinu Třetí
divisa zaujala posici u Khuan-diaíutie- a

obsadila oávršl děly by
odtud mohla atřlleti do Feogwang- -

1'ovaŽuji za avou povinnost OMAHA

opět vzchopili a hnali ae opět ku
břehu Žaponské děloatřelectvo

vražedný svůj oheň vysílalo na

Rusy aby podporovalo útok pě-

choty Rusové nemajíce děl ne-

mohli na tuto palbu odpovídali
Pěchota dostala ae ke avahu pa-

horku a počala rychle poatupovati
nahoru Neiťaatnou náhodou
dva iaponské granáty dopadnuvší
zkrátka vpadly mezi řady útočí-

cích a způsobily v nich střílnou
spoustu
Ruské zákopy oalézaly ae v

mraku kouře ale přece jsem mohl
rozeznat! vojáky v nich zápasící a
odnášející raněné do bezpečí
Žapooci maskovali pouze pří-

mý útok a hlavní sila jich vedena
na oba boky nepřátel Co ae takto
blížili k zákopům tu iaponské
dělostřelectvo umírnilo avou pal-

bu
Za dvě hodiny po započetí

jeden důstojník pojednou ae

objevil na pahorku a zamával

velkým vojenským praporem
Hned na to ozval ae daleko liro- -

zuby?abych vás vyrval byite byli ostrá
Žiti a zachovali ae jak toho vjža- -

čengu domnívajíc ae že ae tam Loun & Duilding
84 módních mužských obloků a kabáty jednořadovými a ími

zhotovené na prodej za I15 — Veskrze ručněduje alavná pověst Run Ať sel Lehká
nalézá naše vojsko'' stíne cokoliv nesmíte ztratiti ivé dělané z nejlepSích vlněných látek nových wor- - Ji

1 ▼ ADnmnn CVrchní velitel ruský nezmiňuje hlavy ale musíte pamatovali Že

v Hee Buildingve válce je vše možné a že se nám 11!
aieau nomespuns cnevioto tweeaQ ala
Nabídka o jaké nebylo nikdy eiySeti
uprostřed sézony

SI rok stará a nelatartl vi ničití
ie ie lento ústup Rusů předchá-
zela srážka kdežto z některých
pramenů ae oznamuje že v boji

podaří a pomocí boří 1 úspěchem
provést! obtížný úkol složený na íiol

Kabel kovo zubní thé
196 módních mužských obleků kabáty jednořadovýmipřed ústupem utrpěla obě vojska naše bedra"

vyliVf holost liitin ve 3 och 8 minutách
Utvrdí tuhv chrání n pffd daltf náka

půjčky na měsíční splátky a při
piauje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročně na uspoře

a překládacfmi zhotovené na prodej za i8 a J20 - PFznačné ztráty Ruská admiralita doulá ie bu
zou a obyíejn se tiokst vire nvrátl NejnovějSÍ látky vicuoai tweedy worstedy chevio 7 16Podaří-l- i ae mu Kurokiho po de mocí udržováno býti spojení a

né obnoay Insb nomespuns atd veskrze ručně dělanérazili tu vrhne ae pak oa armá- - obleženou pevností pomocí bez- -
Italirrk s láradeia poítoa 40c

F Kabelka(Jee M Hattlnirer tajemníkdu jel vyloděna byla u Port Ar- t- drálné telegrafie a poštovních ho Viechoy velkosti fítaje v n zavalité I itlkU
South-omalsk- úřadovna v 60S Rlfk Street RACI KE WISnuru ilubn

čísla 339

8vm3aev lHul mi


