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lení a zatím co dva a nich upoutals
krsivi'tt)'Mtm'mnMMtOTWna erbe pozornost Dentonovu Zprávy zámořské

Anfllc
plej průčelím domu jeden a nich

Willow Springs Pivovarvkrsdl se pozadím do termy t

skrze chodbu částeční otevřeným
i tt Armum— I fténi ftttf

rsnnl je shlédnut ve vzdálenosti
asi desíti mil a laponské mlnono-sk- y

snažily se ruské lodi dostih-nout- i

a přiblížily ae k nim al na
dvl míle Tyta zahájily vlak

proti minonoskám ostrou palbu a

o 9 hodině ruské loďstvo shsslo
všechna avá avětla a zmizelo v

temnotě
Generál Sacharov ozoamuje v

ttponii třeli kurfftkivi

iké OJ ij června potío
poncl tvé pravé křídlo do před a

dne aft června obsadili Sajmacu
Nejprve nepřítel zahnal koiáky
ale později musel sám ustoupili

Hoj o pfůsmyk Tenčio byl vel--

prudký a stál dle vlastního

přizná)! žaponcův 1170 mulů
Započal dne aO června a rána a

kdyl přiblížila ae noc byli Ža-

ponci na vlech strsnách odraženi

dveřmi al k samotnému líleoci
fňUptn 70 rxittktp4l4 hy

Jako blesk chopil ae pak jeho
ručnice a hned na to oba váleli se

VMrt tftfttrr tattany

ZELENÉ "TBADING STAMPS"K oatl poslední přehledné z prl Norvéžský parník Norge kterýv zápase po aemi Druzi šerifové

přiběhli ku pomoci a spojenými
silami přemohli lili oce — Týl

opustil KodaB dne 22 června a

nalézal se oa cestě do N Y na
t aaijkého bojiM jame připo

jili poznámku l Japonsko ho

dlijlc ulchčiti ti uzavřen! ohrni
poslední své zprávě Že Žspooci
zastavili svůj pochod na ruské razil minulou atředu na ůikallstěžoval ai ve vězeni) že mu atáleO půlnoci utvořili vlak znovu bi-

tevní fcik a podnikli útok na Kusy:llené půjčky t ráiku svého loďstva posice od Seoynčengu Due 30

7 imi zelených Tnul-In- g

N!mpi kMiu bed-
nou

HTAII8 A STRIPKH

bzučí v uších a 10 že jej dohání mmi Fort Arlhnrikou eskádrou pře června princ Karaďorděvič vydal tomu soy oyi bez potravy a ne

Z SVOO selených Trní
In HlHinpi a ksMon betl
nou

NTAUH MTIUPEN

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

#Í22Í5

se na obhlídku a několika semibán! skuteční dodatečnými dovolil žádnému s domu ani do
tur ly pintových Inlivl)i: inární kozáků směrem ke Kaotse domu cenazprávami i různých pramenů

mezi nimi i úředním prohlášením Krajan ředitelem velkého závodu

západolho pobřeží škotaka a po
topil ae v krátké době a a lodí

zahynulo oa 730 lidí Hrozné to
neštěstí ae udilo následkem mlhy
v uíž utratil parník aměr avé ce-

sty Jakmile nastal náraz na
úskalí ve spodku lodě vyražena
velká díra kterou mocně ae hnala
voda do vnitř Na lodi nastala
panika a strašlivý zmatek a po

kce ae setkal a žaponským oddá
lením které rychle ustoupilo

žaponské dělostřelectva dostalo ae

při tom do kritického postaveni a

bylo jedině zachráněno hrdinnou!
žaponské pěchoty Když přední
útok ae nedařil bylo vyslánu na

bok a do zadu Rusův několik plu-
ků a teprve potom podařilo ae

Žapoocům průsmyku dobýti a

Rusové ustoupili směrem severo

ruiké admirality zjiStíno la rušná
eskádra odrazila vlcchny útoky

Pan Louis PŠeočlk prominent
Zaponci ztratili dne 27 června

ni miady obchodník český jestJaponských minonosek torpédo ředitelem velkého závodu v Smith
Kromě toho ft dostanete ncjlcpM lahvové pivo dosta-
nete tf) dvojnásobnou hodnotu v zelených "Třmi-in-

Htanipa"

2 dčla a nábojof vozy byly ruský
mi střelami zničeoyborců amz by některá loď byla ville Texss mající krásnou buV Petrohradě se v pondělí roz

západním nášela zpráva která dosud nebyla
doucnost před sebou Byli jsme
neobyčejně potěšeni když po

1 Objednejte al poStou neb telefonem 1110(1 nebo 1H5sádka lodě ztratila hlavu Z osmi

záchranných lodic pouze dvě doV bitvách které se vedly o tyto úředně potvrzena a následkem
těžké chorobě zooru mohl se ujatitři průsmyky ztratili Žaponci dle staly se Šťastně na vodu avšaktoho není jisto jestli zakládá ae na

odhadu dopisovatelů asi 8000 pravdě že generál Kuropatkin
otěží obchodu Psal nám o tom

právě: "Byl jsem stížen prudkou
pouze jedna lodice se 27 osobami

byla náhodou zachráněna parnímužů porazil Kurokiko ve veliké bitvě
zimnici po více týdnů a TrinerovoKusové vvrvali výSiny a prů- - kem Salvia který ji shlédnul naRusové ztratili prý v této bitvě

17000 mužů Druhé vítězství !smyk Ualio Zaponcům a tato do moři a zabočiv k ní trosečníky
vzal na palubu Od těchto osobbrá zpráva zírovcfl se zprávou (

úspěchu generála kozáků MiSčen
Spolehlivý komissionárský obchod

Krnjnné chccte-- ll prndatl anb po pHpadč koupiti m"Jnký

dobytek učiníte dobře když dříve doplSote na

měl dobýti gen MiSčenko a celá

jedna brigáda žapooská padla mu

Léčivé Hořké Víno mne vyléčilo
úplně nejen z nemoci' ale Že i

získal jsem na váze deset liber
během čtyř týdnů'' Mnozí ae

div! jak může tento lék tak účin-

kovali Že tolik nemoci vyléčf a

celé tělo takovým obdivuhodným

do rukouky který zasadil nepříteli několik

těžkých ran způsobila v hlavním

dozvěděl se svět o neštěstí které
stihlo norvéžský parník na němž
nalézali se vesměs vystěhovale! z

Norvéžska Dánska a Finska
i '

i
t

porouchaná Pouze loď Sebaato-pó- l

v ooci lehce narazila na jednu
ruskou minu ala byla jen málo

poškozena a vřítila ae a ostatními
loděmi ráno do přístavu
Tato úřední lei o potopeni jed-

ná ruiké lodi a poroucháni dvou

jiných poškodila značné reputaci
Togovu
Na eouši koneční uiínili Ži-pon- ci

útočný krok proti pevnosti
Port Arthuru Dua 26 června

rozpoutal ae boj mezi 20000 Ža-pon-

a neznámým počtem ruské
bo vojska o opevněni na Vlil hoře
která se nalézá vzdálená 10 mil
od pevnosti Doj teuto trval lv

dny a ruiké vojsko ačkoli atála

proti nčmu nejméně čtvernáaobná

přelila neuatoupilo ani na piď
vzdor atrallivé palbě iaponakého
děloatřeleetva které podporovalo
útoky iaponaké pěchoty Japon-
ci podnikali útok za útokem na

ruském stan'j v Liaoyaneu při
ohcJioilníka živým

diibjtkeiiiI DUUIU UiUUUUj

Katastrofa na výletním vlaku do
St Louis

Pravidelný vlak čía ti na Wa
emné vzrušení Zaponci anažíli Když loď narazila prudce na
se vytlačili ruské vojsko a jeho úskalí vystěhovalci očekávali vzpůsobem st sil í a přece jest to

zcela jednoduchým Trinerovooash draze který vyjel v neděli zpostaveni útokem bodáky a a po mezipalubl snídani a celý ten

Pan 1'lvnfika solidním a poctivým Jednitním získal al neobnm-ren- á
drivery víveb kritjnria a kdo na n(ho ae obrAtil byl v£dy

v7rn nhlmn Iop(t? II na n'-h- zbavíte sc ronnlitu
nesnází a uMHtc tím mnoho peníz Víocbny doplay adresujte

Frank Piroíiťa Eooi 135 Mnít Eldg So Omatia aneb 2518 N St

Krutém 'Atyars Aiyari
' muíí se Léčivá Hořké Vlao uprav! zaží-

ván! v každém případě a tím stále
proud několika set lidí najedoou
chtěl vyrazit! oa palubu čímž

obnovuje krev Učífíte žaludek
statečně ku předu byli vlak téměř
do jednoho dobře mířenou

palbou postříleni Jeden z Ja
úzká achodiště úplně byla zacpá

sunym aby mohl přijímali a apra na a to přispělo tím více k zdčse
covati potravu a učifite krev či ní které se zmocnilo všech osob

Chicaga jsa oaplaéj cestujícími
jedoucími na výstavu a také na

demokratickou národní konvenci

postižen byl strašlivou katastro
íou v níž zahynulo 13 lidi a 39

bylo více méně zraněno Vlak

byl zpožděn o půl hodiny a když
blížil ae k Lítchfieldu III a stroj-ni-

chtěje £a nahraji?! hnal ho

rychlost! 43 mil za hodinu vjel

ponských zajatců adělil generálu
Milčenkovi že potravy má žapon

atou a bohatou a máte každou ne tttt(ttfttttt(tttMitttttttt(tltMttt(tlttlttoa parníku jedoucích Parník r
mí

snáz žaludku hned v pořádku Nejstarší a nejlepší místo pro schůzku jest 0
V lékárnách Přímo zašle jediný

ské vojsko na mále a že násled-

kem toho vojsko jest Ipatně stra-

vováno Po dva dny prý žannn- -

počal ae ponořovali přídí Po
sádka spustila všech osm zá-

chranných lodic a do nich posa ED MAUREEA
KE8TAU11ANT A

HOSTINEC —vyrábíte) Jos Trmr 799 So
Ashland Av Chicago lila

ruaká postavení ale byli vždycky
odraženi ohromnými ztrátami

ir film 1 30(l Tn rnnm ulzeny ženy a děti lest z těchto
lodic bylo vlak vinami roztřífitěno

g

Z
itále ala fanatickou zuřivostí Z politické arény

V úterý zahájena byla v Stbnali ae oa ruské vejako a ani noc
M Praví Importovaná piva na copu fzntimitň t MMfanufeélio plvo- -

varu v 1'lznl v Cechrtch liobrnu Mim leh llsvarit pivo Pivo Anbeuaer- -
JJ liliích a tvHututmU Kanut zlákalo roznfíhloil reputaci
0 Kaviirnn pro dámy nalézá ae na druhé podlaze 40tř

JI
V:

Louisů demokratická národní konneučinila konec zuřícímu boji

do otevřené výhybky naznačené

signálem který strojvedoucí mohl

zpozorovat! ale oa neštěstí ho

přehlédnul Tato lehkomyalnost
a neopatrnost atrojvedouelho zavi-

nila katastrofu Vlechny vozy

$r fctike' lioHtf olmloiiž! oehntně ehralně známý krajan p Josef Altman £Kdyi iaponský generál viděl že

přímými útoky nelze mu ruaké

pozice dobýti tu vyslal jednu di-

vili oklikou oa ruský bok a nyní

věnce která slibuje býti velice za

jfmavou neboť v ai ae atřetnou
tak zvanf reorgaoisátoři demokra
tické atrany vedeni bývalým new

Y 1

¥vyjímaje posledních dvou narazily e mm m v

na parostroj který ae úploě zvrá WorksTfainissii MařmeZaponci učinili nový přímý útok
til K dovršen! neštěstí v troskáchza atrany kusová ustoupili za

vlastnia

počalo hořeti a vyslovují se obavytvého postaveni teprve tehdy

Ití vojáci nic nejedli
Překvapujíc! zpráva dolla v ne-

děli že Žaponci opouštěj! prů-

smyky které a takovými oběťmi

dobyli Ruaové tohoto nepocho-

pitelného ústupu nepřítele využit-koval- i

pronásledovali bo na
mnoha místech způsobivše mu
značné ztráty
Tento náhlý ústup ai v ruských

vojenských kruzích vykládají růz-

ně Někteří ae domnívají že

Žaponci ae dozvěděli o přibytí
velkých ruských ail do Líaoyangu
a že proto ustoupili a ďuzí opět
jsou toho náhledu že vrchol veli-

tel žapooské armády maršál

Oyama nechce spustit se do boje
až po ukončeni deštivé aaisony
která právě nastala
Déšť ae leje oynl každý den a

několik ruských vojínů a koní bylo

že několik lidí také v těchto tro

i ě

Kretekkdyž jim hrozilo nebezpečí že Novákskách uhořelo Strojvedoucí Gcotitidoii odříznuti

Boje se súcastnily první a jede Saníord a topič Samuel Smith byli
Neb

o boky tonouc! lodě a osoby v

nich se nalézajíc! utonuly Pouze
dvě lodice ae dostaly bez nehody
na voJu druhá nebyla ještě nale-

zena a možná že byla vlnami

převrácena

Kapitán Norge atál na můstku
až do posledního okamžiku kdy
loď se potopila sirhncuc aebou
do hlubin asi 600 osob které atály
na palubě parníku zoufale lomíce
rukama a naříkajíce
Na zachráněné lodici bylo 20

mužů z nichž jeden námořník
lest žen a jedno děvče Druhý
důstojník tuto lodici dostal Šťast-
ně na vodu a odrazil a ol od boku

lOtápějícího ae parníku Když
ale viděl že lodice jest přeplnoa
skočí! do moře a snažil se dnplv
vati k jiné lodici Jel oebyla tak

přeplněna při pokusu tom vlak
utonul

Ve vlnách moře v lom okamži

k iu juni ti ni vninipohrobeoi pod troskami stroje 1

jí! rb
m7- - an

náctá divme žaponská a dobytí
mrtvoly jejich nebyly dosud naleruské posice oa Vlčím vrchu mu

zeny V několika minutích kdyžaelo stati Zapooce ohromné oběti v- -
i:

Kbolorojl a prodávají

Mramorové a žulové pomníky
niíIiroHy {oNky

a hřbitovní práet licho druhu
Wkerd 0hjcln4rkjř vyřlíujl ryohlaDflíllv a vlaaa

se katastrofa udála mayor W ]Na horu Louaouf utien umístili
Kíng náčelníkem policie Gooď

Zaponci veliká obiéhael děla

jimiž metají etřely do pevoosji
manem a se sto občany z Litch
fieldu ae dostavilo ku pomoci

yorským senátorem Ilillem a frak-

ce radikální jejímž vůdcem jest
Bryan Kandidátem reorganisá-tor- ů

jest soudce Parker kdežto

Bryanovým kandidátem jest soud-

ce Gray který však rozhodně ac

nechce o nominaci ucházeli
llearst nenf pro Bryana dosti

dobrý bezpochyby Že je pro něj
příliš žlutý prohlašuje se však že
Část nebrasitké demokratické dele-

gace bude pro něj hlasovali
V Minnesotě státní republikán-

ský sjezd postavil v čelo lístku za

guvernéra Roberta C Dunna za
náměstka R W Jonese za tajem
nika P E Hansona za poklad
nika J C Blocka za návladnlho
F F Younga za železniční komi-

saře W F Younga a T B Millse
a za vrchní soudce C B Elliotta
C L Lewise C A Browna a E
A Jaggarda Prohlášeni zásad

schvaluje presidenta Roosevelta a

ale jak cizinci opouštějící Port bl
Něco co povzbudí vati nrgij azachrařlovacl práce konány se všíArthur uváJI palba ta nepůsob!

energii Poranění dopraveni domnoho Skcd PféJ Puii Artbu do Já vám nového íívota za parného
do" '"t sklcnks řiVébo a lahodného

již v zplě utopeno Za tako-

výchto okolnosti musí to býti nemocnice několik ii:h zemřelorem nalézá ae asi 70 až 60000
oa cestě Cestujíc! Darling hledělobrovská práce pro zásobovacímužů žaponského vojska kdo jest i f

apravu dopravovat! potravu projich velitelem není známo a jinými oaobami zachránili z tro
aek dvě osoby muže a mladé děvlid a pro koní v tom moři blátaVálečné operace mezi ruskou "Metzova" piva

Jest uznáváno všemi milovníky

ku zápaSili marni o své životy
muži ženy a dětiče ale oheň ae šířil tak hroznouRuaové jaou oa tom daleko lépearmádou a třemi žaponskými ar

mádami u Iliiíengu Takelíau 1 rychlost! že obě nešťastné osobyneboť mají pro ten účel dráhu O atrašlivé avé zkušenosti vy
byly jím zasaženy nežli mohly býtJestli za deltivé aaisony žapooské pravuje jeden ze zachráněnýchLiaoyangu se podobají pohybům

oa lachovnici Jeden odpůrce

dobrého piva za nejlepší v trhu

Pijte "METZOVO" k vůli ivému
zdraví

z trosek vyproštěny jisté staršívojsko bude trpěti hlad nebudí Petr Nelson který ae nalézal ve

pan! byly zachyceny obě nohyto žádný div avé vlasti na návštěvě a vracel sesniíí se druhého lícenými i sku- -
(lido Ameriky takto:guvernéra Van Santateěnými útoky a pohyby aplésti řIVI?ion llíaby inu mohl Vik anáze zasadili Opustili jsme Kodařl Jue sraV Tokio v pnndlí zaslána byla

troskách a poněvadž nemohla být
vytažena prosila pro Boha aby
jí obě nohy byly uříznulyleč nežii

jí mohlo býti pomoženo již také

1 V Baltimore Md přišel před červoa a neměli jsme žádnou ne--1do světa opět úřední zpráva To

gova že odděleni jeho minonosek
minulé úterý ráno k vážnému zra METZ BROS BREWING CO

vaří a la h viijí Jen

výborné plvoŤl
hodu Tu 28 června čekaje v

kabině na snídani ucítil jsem ná

těžkou ránu
Z počátku měli Žaponci něko-

lik úspěchů proti armádě Kuropat-kinov- ě

o čemž tento podává tuto
úřední zprávu

ti
r

zachvácena byla plameny a uho
řela Charleau Wardovi z Chic

nění český pekař pan Vojtěch Ši-

můnek má avoji pekárnu v
v pondělí (dne 27 června) v noci

napadlo ruskou strážnou loď sto raz za ním následoval hned druhý
č 2844 Hudson ul v Canton

jíc! u út( přístavu a ponořilo ji
ga utržena byla jedna noha a když
vynešen byl z trosek prosil aby
ho nechali jen ležeti a přispíšili ku

Dne 27 Června zahnalo eaia lejibllbcnejn! slředlnko ( w hft z Onmhy I renknra JeatHýla prý to loď se dvěma stěžni a

a tu tušil jsem hned že se něco
vážného stalo a vyběhl jsem na

palubu
Tam již běhalo v rmatku množ

Rozvážel zákazníkům svým peči
vo když na rohu Baltimore a Pat-terso-

Park ave počal se mu kůQ

piašiti Pan Šimůnek napjal vkeky
Elogantiri uřízený HOSTINEC itřemi komíny Fři tom ruské

minonosky napadly žaponské kte-

ré útok odrazily a potopily jedou

vojsko předvoj nepřátelský a o

nádraží senučenské V 9
hodin vlak spatřilo proti aoU po
chodovati žaponskou brigádu a

UUirft vlfutril

Joc OTo-vdl- r M£Iž 15 a líoward ul
ruských lodic Zaponci ztratili

pomoci ženám a dětem

Šílený otec věznil avou rodinu

Z Ilempsteadu N Y ozná
meoo v sobotu že se po dvou
denním boji podařilo čtyřem vý

pomocným lerifům zmocnili s

své síly aby koně splašeného udr
Žel což ae mu však nepodařilo
Kůfl uháněl ku předu vší silou

mimo to postupoval oddíl nepřá 14 zabitýcn námořníků jestli byly Výtocný KriiKňv "( ablneť aMIe na lupu Jako I neJIcpSI piva lahvo
) tu íib hikui' um pwiza niinrii vina jeMi i Kflrv a vflmrní ilrintnlich lodě poškozeny o tom se

ství lidi a mužstvo pouštělo lodice
na vodu Dostal jsem se šťastné
do jedné z nich a když jsme odra-

zili kapitán Gundel atál na svém
můstku hodlaje patrni umříti v

konáni své povinnosti
Mnoho osob skočilo před oaii-m- i

zraky a paluby do moře ae

' po fueelMlltIJJ rIMtl-- '! VIIJvyhodiv při tom svého pana a vo
8- 1-úřední zpráva ntzrnifluje u Dojnou při kraanb fitilii JOH NOVÁKzu který utrpěl při pádu těžkýchZasláol této zprávy bylo prý z Kleného farmáře Eduarda Den-ton- a

který po čtyry dny uzavřeo poraněn! na hlavě a několik po
neznámých příčin zpožděno Togo
prý anad nemel £() podati o

hmožděoin na prstech Na rychlo
byl na své farmě bez potravy a

nedopustil zároveň aby jeho ro policistou F C Scottem přivolaný
ambulančnf vůz dopravil raněného

l
r

f

tomto Cspěšném útoku zprávu do
Tokia dina sestávající s manželky a 6

dlten c domu odešla Sám pak
krajana do av Josefuké nemocni

záchrannými pásy ale neudržely
ae nad vodou a utoouly Nejméně
700 osob zahynulo a parníkem

Bloudily jsme na moři po 24

Bezpochyby že tato "zpozlě- - ce kdež ae mu dostalo lékařskéhooá" zpráva admirála Togy jest ozbrojen dvojkou udržoval dlou
ošetření Poraněni pana Šimůnkazase novou IŽf neboť ruské zprá
jest vehce těžké zejména na hla

hodin kdy jsme byli zachráněni

parníkem "Salvia"vy a Port Arthuru došly do Petro
vě Jeden z prstů musel mu býtbradu dne 30 června a v těch ne Hprávné ebfekf pra niuíe a bixhrPotopený parník Norge bylodejmut hned po dopraveni do
nemocnice Jest však oprávněná zbudován firmou A Stephen &

činí ae ani té nejmenš! zmínky o

ztrátě nějakých lodi Mimo to
do NewČvaogu dorazil ruský tor- -

Sonv Glasgovi v Škotsku v rokunaděje že ae lékařům podař! za
1881 Měl 3318 tun anosoostichránili p Šimůnka při životě

pédoborec "Poručík Borukov délka jeho obnášela 304 3 stop
liroký byl 408 a ponor byl 23 atOdstrašující příklad obecenstvo

Pani A Bergmanová v Chicagu

telského vojska proti levému křf

dlu ruskému Protože je Senučen
obehnán zdi a Žaponci obsazen

počalo osle vojsko v it bodio

ustupovat) pozvolna Co ae týče
ztrát jest oám doposud jen zná-

mo tolik že bylo rnSoo 10 mužů

důstojník
Kekognoskujfcl pochod po sil-

nici eiaolotungská do Erlatanu a

Chanzy vedl u Majaratzy ke sráž-

ce se lešti nepřátelskými tetnina-m- i

pěchoty dvěma ikadrooami

jízdy V šarvátce byli aetolk

Vaiiljev poručík Msksrov pět
kozáka poraněno Maksrov své-

mu poraněni podlehl

Nepřítel obaadil a6 červoa ve

3 hodiny ráno Santiaoa a oddílem
asi brigádu silným ale v t bod

odpoledne byl tulím vojskem za-

hnán Dne a června podnikli
Žaponci na průsmyk Tašky námi

obsazený čelný útok současné
učinila divise pěchoty ae třemi
bateriemi dělostřelectva pohyb
proti o t lemu pravému křidla
Nsle vojsko muselo vzhledem k

veliké přesile v 7:40 bod večer

pozvolna ustoupit! Ztratili jsme
asi aoo mužů Nepřítel oepo
stoupil za prftimjk Tašky Dne
26 červoa postupoval nepřítel
průsmyky Tuiujským Motien-ský-

a aice nejen 1 předu ale i ae

strany Ve 4 hodiny odpoledne
obsadili Žaponci průsmyk Kauti-ask- ý

na vojenské ailnici liaoyang- -

který 1 Port Arthuru vyrazil 28

Června i jeho velitel byl by musel
vědět o oějské ztrátě kdyby byla
ruské loďstvo stihla Také cizinci
kteří opuatili pevnost dne t Čer-

vence a dorazili do Cheloo dne

otrávila ae karbolkou pro nezho-

jitelnou vnitřní nemoc Celá řada
balzámů ayrobů a jiných patent
ních "léků'' pilulek ubohé pani

Července nevěd! ničeho o potopeni nepomohly Není divu poněvadž
pateotnf"léky''obeahujl ponejvíceruakých lodí

ho deputy lerify v iacbu než ae

těmto podařilo jej přemoci Dvě

nejmiadší dítky jeho byly hladem

napolo zmořené kdyl jejich otec
odvážen byl do vězení z něhož

dle všeho odvezen bude do blá-tinc- e

v Knga Parku Dentoo

pracoval po plné dva roky oa malé
farmě v East Meadow Brook V

pondělí náhle beze vlech před-

chozích známek zešílel Usadiv
ae na podlaze kuchyně zapověděl
ženě a dítkám tvým opustili byt
Kdyl pak dítky a pláčem na oěj

naléhaly Že maji blad zamknul

všechny dvéře a nabiv ručnici

postavil ae přede dvéře a vyhro-
žoval že zaatřelf každého kdo ae

odváži vyjiti Občaa velel pak
do různých avětoic a vzbudiv aplcl
dítky a ienu nutil je aby ae po
domě procházely Kdyl vysílením
klesaly k zemi vyhrožoval jim
zastřelením nebudou-l- i ae pohy-
bovali Manželce konečně poda-
řilo ae vzbudili pozornost kolem'

jdoucí aouaedky a kdyl ji uvědo-

mila o jicb atavu přivolala sou-

sedka pomoc šerifové bylí aesl- -

Ruaká eskádra vladivostocká jedy: morfium a chloroform které

Bolí

Vás P
zuby 1J Mm
umí Jj
Pomoci &S

Chlapecké obleky

pro parné dny
Lákavé nabídky vkusných obleků a

poloviční neb čtvrteční podtivkou s

tropických Irish homespuns
Ikotských tweeda atd

Úplně nová zásylka koupená za ho-

tové peníze od vyrabitele v úzkostech ae

nalézajícího asi za 6oc na dollar Jak
kupujeme tak prodáváme a tak dnea mů-le- te

uletřili $5 na každém obleku v tomto
výprodeji— za

$750 a $10
Na prodej v pátek a v sobota

8 a 0 července

v)
¥

sestávajíc! ce tři křižáků a odděle nemocnému sice na okamžik uleví
ni minonosek učinila opět výpad

-

4" -

'

r

4

sice do Geosanu přístavu korej
ale po čaae ae Člověk pozvolna
otravuje Varujeme tuďíi před
takovými "léky' podvodnými re-

klamami vychvalovanými a v zá-

jmu vlastního zdraví dejme před-

nost léku přirodn'rau kterým jest
šimanovského Březohoraké Tbé

Kabelkovo zubní thé

ského obaazeoého Žaponci Ru-

ské minooosky nalezly tam dvě
obchodní lodě Žaponské a potopily
je načei bombardovaly město
ale nezpůsobily v něm moobo
Ikod Oddělení minonosek ae
navrátilo opět do Vladivostoku
Admirál Kamimura ae svým loď-

stvem pronásledoval ruské křižáky

nikdy nebudeme nezhojitelnou
vrlACI boleit subfi ve % neb 8 mlnutarb
Utvrdí zubr chrínl Je pfed dali! náka-ao- n

a obyíejn ae bolest vfce o vrátíoemocf dohnáni k sebevraždě
Cena balíčiar íioo poštou jti20

Baliček a ivedern pňUa 40e

F Kabelkapřímo zasílá: R F Simanovský
v pátek večer mezi 6 7 hod 634 ScottSt Milwaukee Wie tí 603 Hlrk Street HACIHE WIS


