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ZELENÉ "TRADÍNG STAMPS"

manotá pan Htmaii Kvrnardtato nemohla být ani odvelena 1

nsli déloslřelcl roavintvali palbu měli mnoho raněných dali JaJepotiti oiil ii vědomi své

plesily a hodlajíce ruské vojsko Padesátileté jubileum čili tlatá
Herc pí Svejkoviká J C Lei
ťůvka 1 Kalifornie II MiklíčekOle úplné tvé libosti ponci ruské vojsko vytlačili aneb oslava ať jil sllalku mantelského

O to holině olidtítl jsem tuto t dali byli odrsleni 10 a kratičkévysílili útočí ni uě ze vn h urin
vytlačují k čísolnou dvou pře

jak Marulka J J Vlach V Jať spolku jednotlivého aneb celé
depele te nedoavldáme Sadllek V Hrubecký W 1

vahou a dné posice i druhou
tprávu od plukovníka Solomské

i "Japonci byli aaslsvrni a ntr

pěli ohromné ztráty Máme mno

Severa pí Hrulierká pl Vařlko
takže dne celá mekl armáda v o

Jednoty isnáll mysl nsd do mi

milosti a tu myllénky nale a ja
kouši pietou pozastavuji te u vý

zntmnějlích činů vymoženosti 1

vá pí Turečková pf Švandová
děná Kuropatkinem aoimředěna
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jot Krmantraut p Mazanec taJett kolem Líaojaujtu a Aolsu- -
Svol) Školu v St Louisůský jest zabit Mezi poraněnými populisly dohodnuli rozdělili událostí uplynulého 3olell v Životělanu

kl í b a a a t Nedělní slavnost tělila se obrovsuu dva důstojníci t jeden lékař
lístek Křidlo populistú tak zv jak lidském lak i spolkovém kXři-x- y 1Zároveň 1 touto depell jsem skému účastenství a velkeré po

ncjziinvcjni poika utrhl t v

minulém týdnu v průamyku julii střední cesty te odtrhlo a hodlá době celého půl ttolell bylo nám
aluchačslvo vzdor nesnesitelnémuzpozoroval le tři hřbety výlin postavit) svůj zvláštní Katek douce mezi Kurokinu gen Her ztjisté prolití mnohé oktmžiky

milé a blahé avlak též doatavily
byly našim vojskem opullěny téměř vedru 1 nemalým zájmem

aledovalo provedeni každého Čísla
thelminem Jilu průtmyk měl Pairoěi le na Solomského počala

pole Demokraté jmenovali ta
guvernéři soudce Dala 1 Wichily
a za tajemníka státu F II Chase

Kromě Idlm lerlnstanote nejlepH lahvové pivo došla-nn- le

téz ilvdjnásolinou IhmI nulu v zalunych "Trail-n-

Htsmps''
velikou ttratrgickou důležitost pro útočili opět veliká síla nepřátel

se často chvíle ntnrjvýl trtpné a

trudné a nejednou bylo nám bráti programu
Kusy Týž nalézá le 35 mil vý že nsle vojsko přinuceno bvlo k Program tyl velmi bohatý a

Poptilísté jmenovali M A House se po cestě drsné za ttrilné bouchodně od Liaojangu na cestě k
ústupu Poslal jietn mu na po jednotlivá Čísla jeho provedena Olijeilnejto sl pošlou neli IDOU nebo 10N5ře jel hrozila zničili nás každýmSaimace Kdyby ho byli Runové holdera za mlstoguvernéra J T

Litllea za člena nejvyllího soudu
moc rychle dva prtpory později byla téměř bezvadně Vytocemohli udrželi byli by neien tedr cSift dví a tři čtvrtě praporu a

okamžikem Tolél platí i o ži

voté spolkovém
zajímavou a poučnou byla řeč pW II McDonalda za účetníhoieli pochod nepřítele po této ceatě vrchol velení nad tímto oddělením prof 13 Simka přednesena an

Oslava soletého trvání Jednotyslám Y W Wellso ta oávladní
ho Franka Uradyho za kongres- -jsem tvěřil plukovníku Lepoví glicky Zvláště pak když slovy

le byli by zároveň měli dobré

postaveni na jeho boku kdyby te ItUt ♦ 1 1 1 1Lt t ttlt tlitt tf 1 1 t t ♦ 1 1tt It ttCtlttttfCbPb měla býlí nanejvýl vý
otdleoými a nanejvýie přetvědči Nejtarěí a nejleplí místo pro schůzku jest iníka a P II Chata za železniční

covi Na pravém boku trvala
střelba neustále anii by náa vlakbyl odvážil k pochodu na Mukden zněmnou pro náa Cechy v této

nové vlaati natí a měl te jí tudížho komisaře vými mluvil k nadějnému nalemu
doroatu byli nejen mládež ale ipřilil poškozovala a nale dělostře ED MAUEERA KESTAUHANT A

HOSTINKO— i
tučtitniti každý Čeaký spolek bez

Kuroki auaží ie toti! dostali v zad
ruské armády a chce odHzoouti jl

úatup k Mukdcou v tomto plánu
leelvo drtilo nepřátelskou palbu tlarll již krajané vřela dojniutirozdílu tměru jakým se bčře po

Boj dilalctva proti Jatečním
taroafim

Mezi oběma Hranami jest to
ckoii japončí uvedli horská Řečník vybízel mládež aby vždy
polní děla tvá do tkee

něvadž to byla prvá příležitost
pro Čechy americké aby osvědčili

viude byla pamětliva a zároveň
tálo mu vlak ruské oddělení v

Julu průsmyku oa pfckářku a

v Ala irtno Pnrnsm sil t
PrnvA Importované plvs nakopu llzflailt z Mříťsmki-b- pivo- - 1

vsru v Plzni v Čechiích Hobniii Munleh ItsvHrls pivo I'lvo Aobousor- - f

]lu'h s iviMornilirié ťsust zltknlo rozsAMoti reputnel
Ksvilrns nro ddmv nsldiiil so na drubá doiIIho 40tf í

nyní boj na nůž Jatkáři hledaliKe 4 hodině odpoledne jsem hrda na tvůj Český původ Mi
loyalnost tvou k oejitiriímu čeproto se odhodlal je odtud vytla obdržel zprávu Že pluk postavený

dlouho příležitosť jak by unie
takovou tilu v závodech jich na- - tkému spolku v Americe Nef

urně vysvětlil mládeži natí že

člověk který za ivúj původ te
tm Rusové uznávajíce důleži hirnt uhsloulí oekiilnl clirslně známý krajsn p Josef Altinntina nejkrajnějllm pravém křídle

1 1 1 1 1 1 l a T 1 1 I ♦ a aTtVt a t a 1 t )tíbohužel nebylo tomu lak Mnohétost této posice měli jí aílně ob byvlí rozbili a nyní když jibyl vytlačen ze tvé potíce a musel stydí nemůže nikdy býti ani pomohutné Jednoty nebyly zutouazenou a opevněnou Kuroki
opustili 6 rozbitých děl Dva čtivým ani spolehlivým občanem

télo země neboť bez charakteru
peny ani jediným řádem Ktmčasně z rána 31 července dal ros

důstojníci dělostřelečtí byli zabiti te pojednou podělo to nale české mmKaz utonu na ruské posice v dva poraněni a velitel batterie byl upřímného tmýSlení a národního
smýllení jímž te u kíŽdé tkoro

uvědomění není možno býti po
průsmyku které byly drženy dvě
ma divíaemi dčlottřclectvem

též poraněn japonské dělottře

oalczlí nasazují vlechny páky
aby zůatalí v bojí vítězi Do vlech

jatek v Chicagu St Joaeph So

Umaže Kansat City St Louis t
St Paul dovážení jsou ttále tké
bové a agenti prasečích baronů i v

přistěhovalecké úřadovně v New

Yorku najali muže a přivezli je do

příležitostí tik velice vychloubá
čtivým občanem Čechem Dáleleelvo způsobilo nám tam nejsil meř Hřílnou nettčností tou dány(jedna ruská divise v době války nějíí ztráty a abych seslsbil útok přesvědčil vděčné posluchaestvo

byly na jevo chudost ducha neČítá 15800 mužů když ja v plné Japonců t našeho pravého křidla že české tmýSlení dá te též dohře
projevili i řečí anglickou KeČtile)! dostatek rozhledu a neláska k

české věci
tu jsem nařídil plukovníku Lepo

Chicaga aby zde zaujali místaKuroki ma k disposici 120000

vlastní

Novák & Kretek
i 1413 Jlínl 13 til Omaha Neb

Zholof ují s prodávají

Mramorové a žulové pomníky
íJiíliroMy desky

a hřbitovní práM lielio druhu
Vniku- uliJtwliiivSjr rřlíujl ryililspsíllvl a vlomi

prof Šimka kteráž blahodárněvacovi o 5 hodině když vedro
řády ČSPS zašlu

J w :vlM tJJ

+' Ta artwiasi'

poněkud ustálo aby přikročil k působila na mysl i irdce nalí mlá
hují aby jím byla vzdána vlechmoíensivě a dal jtcvn tento útok 4czc odměněna byla Čistým a

mužů mnoho li jích v tomto boji
užil oenl známo ale tolik jest
jisto že Rusové měli opět proti
sobě velkou přesílil vzdor lomu

tiávkářů Vzdor tomu mají sotva
třetinu dělníelva jakou obyčejné
zaměstnávají a práce těmito tkéby
vykonávaná jist velmi Ipaloá a

podporovali ostrou palbou děl
čest za pečlivé a svědomité obsta-

rání ilavnosti jakož I za obstarání bouřlivým potleskem
Tato palba byla vražebná a Japon Nejdojemnějlím a také nejvý

přiměřeného pohodlí zástupcům
Národního Hlav sieždu Tednotv

cům způsobila těžké ztráty Nale íiKuiuf číslem bylo předsta
vsak bojovali zmužilo a ruský
střed odrazil úspětoě všechny úto

také drahá Nejzuřivěji! boj jest
ovlcrn v Chicagu a organisovaoá

práct podporuje ttávkáře mravně
vojsko providlo úlok bodákem na veuf br Jos StaRkovského za

Něco co povzbudí valí energii aky nepřátel za to ale pravé i levé ČSPS i jsjich přátelům Tato

významná 1 pimětihodná tlivnott
kladatele Jednoty ČSPS Panhřbety vrcholů obsazených Japon

křidlo bylo přinuceno k ústupu 1 hutnčoě aby v zápatí mohli vy dodá vám nového života za parného

dnejest cklcnka čistého a lahodného
tl a tito ve zrnalku rychle opnttili V W Wojtíiek předseda Nár

drželi Nyní v lem řezníkům ku
tri iirnety které infiii oosazenv Hlav Rádu během případné řečíTeploměr dostoupil oa 100 slupnu

Fahrenheita a obě vojska trpěla Vo tomto znamenitě provedeném

zahájena byla skvělým banketem

uspořádaným v sobotu 30 tet
ven cu na počest br' zástupcům
vyslaným do Nár Itlav sjezdu-

odevzdal p Slařlkovskému zlatýpojltín msto od trustu přestanou
vozkové dováželi lerf a tím způiostrašlivě horkem žízni a vysfle úloku nařídil jsem Lrpovacovi polkový odznak jakož í diplom Metzova" uiva wfá }

Jea uznáváno vftrni milovníky Xf7
uznání jeho zásluh o rozkvětany zástavu tvoi lid a uržui se v

llankt--t ten byl skutečně událostí
bem Méíímě bude jatkářůrn opěi

jedna rám neboť ztratí i ten

malý obchod místní který dosud
zaujatém postavěli

nim Jeden japonský pluk byl
žízní dohnán téměř k lílenstvl a

vrhl ia do blízké řeky aby ji v oí
uhasil nedbaje na delť kulí který

nanejvýl okázilou Prostranná
této zdárné prospívající Jednoty
načež p- Sladkovský poděkovalO 7 hodině jsem obdrž'! roz

dobrého piva za v trhuslfl ČSPS byla velmi skvostně
kaz abych ustoupil k ilajčen{ii Pijte "METZOVO'' k vůlí tvému

za toto uznání a v další řeči krátce

podal historii o založení Aidu
vkusně vyzdobena Nápisy státůse na něj sypal Mnohý žlutý syn Nulo ztráty dm 30 831 čur

měli Výtržností tu ttávsjí denně
111 vlech mlstoch kde ttávka pa

nuja leč Jsou v celku jen nepatr
nélio rázu Nejvíce půlek mezi

z tra ví
i
l

I:

lise květů zahynul pfi lom v řece
ČSPSvěnce oimasciy ao dnnoiiilkft 1

Hoj skončil v noci nerozhodnut
1000 mužů zabitých a zraněných r I' ion Ití)Zločin "Černé ruky"V pondělí opít se svítáním ja Ačkoli Japonci mail nejméně skéby a ttávkáři a jich plátely

strhují ta ovleui v Chicagu kde

každý den několik tlávkokazů do- -

Ntjun v Itálii ale i zde majíponci obnovní svnj fitok a o po dvojnásobnou čitelnou převahu

v mohutné Jednotě té zastoujie-nýc-

zavěšeny byly po obou ttra-riác- h

malebně okrálleoé líně 1

propleteny draperiemi národníci
barev českých i amerických Je
viltě ozdobeno bylo v průčelí ve-

likým a vkusně upraveným odzna
kem ČSPS podium pak jeviště

B mim ťoItalové plno zločinných tpolečnoledních podařilo se jim ruské vo
vaří 8 la h viijí Jen

výborné plvoTřproti Kuropalkinovi tu po posled
tli jednou z nich jest "Černánich bojích které v nsli přehledné

staae co nemohou proměnit)

Jedni z katastrof ruka'' v New Vorku Člen této
sko vytlačili z jeho posic a toto

ustoupilo asi na 4 míle Na tomto

ústupu Rusové utrpěli značné
zprávě líčíme neodvážili dosud

jr e
k útoku na hlavní posici u Aulan

(poť-čnost- i zločinců jakýsi Gen

netto hodil v sobotu asi okolo g

železničních

V neděli % vlak Denverdráty od japonského dčlostře NcJiibKbeiiř-Jil- í slřeilNIio íwdifl % Oiimlir I reiikera Jestlanu a Liaojangu Ve válečné popředí ozdobeno bylo krásnými
palmami Dekorace síně i jeviltělectva které se dostalo na jich hod večerní pumu mezí družinuradě ruských generálů usneseno Elegantně miimwí HOSTINEC "

kMirM vlKatnl ' '
činily na účastníky banketu dojembok veselících te Italů která se shro

St Rio Grand propadl te ino-tur- i

poblíže malé stanice Kde-- v Colo

radu a paroslroj a pět vozů spadlo

že ruská armá Ja má v těchto posí
nsři#-jvý- l přbmivý a mílu riku lahoV len samý den jiné odděleni rnáždils na pozvání hostinskéhocích setrvali a vyčkali v nich 'nok
díly Čtyři dlouhé stoly podélKurokiho napadlo Rusy v průatny Giorani Penncllího z č 469 vých Joc iTo-vdl- r tAZi Již 15 a líotvttni ni

Výinřrií Kruiřftv "Culilnot" slítla na četní nM I nellenlM tilvu lho
nepřítel'! do řeky klei4 je nyní rozvodněna

hlavní tíné a pátý na příě pontaku Jangse ležícím 35 mil východ následkem velkých dnlťů OdhaPosice 11 Arisanlanu jest neoby 151 ulice na prázdný lot blíže

jeho saloonu Gcnneto objevil se Vl N ukliulfi ind louň ts nellimíl vlnu fiiiiiné IlUdrv 11 tí„rA liil Vvený pokryty byly bílými tibruiyduje se že nejméně 100 osob začejně silná a nenechá se obejiti ' 'ztkum--

ně od Liaojangu 15 míl jižně od

prosmýkli Julu Japonci zkusili miuiiy vuv nu ruceVynáhle u malého stánku t něhož
hynulo ve vinách řeky Jakmile O bojnoii jiífuri krslimti žéditneboť na jedné ttraně jest chráně JOH KOVÁK

a okr&Sleny nádhernými kyticemi
Vůně české kuchyni vlastní drá

zpráva o télo katastrofě teltgra -na prudkou řekou a na druhé hoíitňm jichž bylo asi 150 podá
vána byla občerstvení Petrem Deždila chuť čelných hostí Pro

(ována byla do Pucbli tížíce osobstraně močálem Japonci Činí po
rneriem mluvil t ním několik

vydalo se ku břehům řeky abykus tby Rusy z této posice vylá
kalí neboť v jedné t dnpelí se

to 1 přímým útokem ale zaplatili
to strašlivými ztrátami Kuroki

vyiižitkiije tvé veliké přesily počal
útočili na obě ruská křídla jež
bránila l hrdinně a když schýlila
se noe nad bejiltěm lu Rusové

neustoupili ani 11a píď Druhý
den zahájen boj znovu když

okimžíků načež vyskočil na chod
nik 1 zapáliv doutnák u malé pu

ttm pátrali po mrtvolách ale tato

jest lak rozvodněna h ráehrancl

nedostatek místa uel nám podali
ani stručný popít těch vldíkých
chutných a rozmanitých jídel a

podotýkáme pouze Že i len ne-

jvybíravěji labužník plné byl uspo

JOHN M FIXA SL I) S HOSTINECtvrdí Ž11 generál Oku tvým od
my již vyňal z kapsy hodil tutoměli nepstrný úspěch Když padělením vyrazil na Mukdea Mož
mezi tančící chomáč Nastal tilnýrostroj vjel na most na jednu čántni ie jest to jen léčka ale t

JJOflgO ulice %
kojen Kolem 9 hodiny večerní

lo 1520
mezi shrnul

výbuch 1 srních tančících změnil

f

i

isto povolila a vlak spadnul dotaké možno fe tkutečně Japonci 4 norou pojíte 11Kuroki povolal i zálchy do boje se v bolestné výkřiky bolestí u žen
vody Jeden vůz zůstal vězeli

a v kletby 11 mužů Pumou vážněblátě čtyři druhé unileny byly

chtčj! dobýti zádladnii Rusů a od

lliioiilí Kuropatkína ol zásobo
var l jeho stanice

(idné ttále na čepu Chutný zákusek vždy po I
ruce—Vzorná obaluhi im I

tu Rusové o osmé hodině počali

pymlu ustupovali a zastavili t
1 mil od Liaojangu V těchto

zraněno bylo aul 12 lidí a lehčejiproudem na čtyry hiíIm a soud! tu

zasedlo asi 300 hosti k bohatě

prostřeným stolům a započato s

prováděním veíerního programu
Výtečný orkestr páně Hoháčkův

přednesl úchvatně českou národní
hymnu "Kde domov můj" Po
druhém hudnbníin čísle "Nový

že z okoIj v mcli 14 ntlésjíiíchAčkoli nebylo pochybnosti že poraněno jich bylo asi 30 mezi
nimi také lám zločinec Gcnnettodvou srážkách ztratili Rusové dvě netilli ani jediná trnrli Policieu Port Arthuru tvedeny byly kr
jemuž puma roztrhla levou nohuhasiči t Puelila pairolovall břehyvavé boje v iiířhž Japonri utrpěli

dílu 60 polek 400 alsnů mnoho
střeliva A důstojníka 149 mužfl iioiíGenoette klesl k zemi a srazil přietrtlllivé Hrály tu jtponci pečlivě řeky pátrajíce po mrtvolách po

Čeehův sen" předseda slavnostní- -bylo zsjsto Mrtvých a poraně tom mstou devítiletou dívku Hehrněvadž vlak neměli lodic tu tezakrývali tento nepříznivý jim Vásoých měli asi a 000 aké ztráty nu práce nezdařila- - Teprve když
ho výboru br A J Čejka před
nesl vhodnou a srdečnou řeft uví

manovou již vážně zranil hned
se vlak vzpamatoval a zvédnuv

íakl Nyní porážka Japonců na

prosto zjištěna byla úřední zprá
měli Japonci není známo

1
-

tací načež pěvecký sbor zapělDallf bitva průběhem týdne

ttt-ii hhiwii mm

Dr F J WojtiSek

V SOUTII OMAHA NEB

Úřadovna v Glasfow Block na li
ulici %U bločku od polty

(žtnliif hodiny

Od 7 do H vni-- r fW

1 ol v i 815— Tel v bytu MH

voii gnueráli hloeasela vrchního

voda O JI hodině počala opadá-
vali nalezeno bylo několik mrtvol
v písku na břehu Mrtvoly tyto

se počal prchatí jsa pronásledo I ' 1 f 1 1
r

ván davem rozzuři-nýc- mužů"Hymnu Slovanů'' s lakovýmodehrála se u Sirnunčengu 13 mil
velitele Port Arthuru který ozna

jihovýchodně od Jiajčengu kde a a é ' Policii byl útok oznámen a tatomuj elfovi tsMoi Dopraveny uyiy aa msroice v cílem a pochopením £9 te po
skuučcoí jjf obrovská budovagenerál ZatuliČ 1 iMooo muži započala pátrání po GeiiufcttoviPueblu a co tylo řádky pífieme luMscm Iťasten moha oznámili

um wmmu
tec

otřásla mohutným potleskem jnhuž ustali v lího bytu Zločijich vyloveno bylo již třicet Dože nale vojsko odrazilo vlechny vděčného a uznslého posluchač- - nec chtěl vyskočit! oknem ze tře
japanské úloky dne a6 17 a aH stva Když pak orkestr přednesl
července podniknuté při nichž

tího poschodí byl vlak zachycen
a odvezen do nemocnice kde jeho

márnice se nahrnuly davy příbuz-

ných prohlížejíce a nářkem mrtvo-

ly 1 nichž mnohé nebyly ani k

poznání jiné opět pokryty silnou

velmi pěkně "My Country" za
Knbelkovo zubní tfidnepřliel utrpěl ohromné ztráty

rány prohlášeny byly za vážné
Nadšení posádky jest neobyčej

vvWI boli-n- t zubu v a neli H nilnuliíeb
Utvrdí ruliv eliníiif J preit (Ulil iiiiks- -

pěla mladá pěvkyoě slé Jldndova
krásné tolo "Cikánka'' jsouc do-

provázena os piano tl M Čejkoné nu a obyčejné sn bidest vlcu evriiil

Loďstvo podporovalo nát při
Novinky z Able Neb

Dne 7 irpna 1904

vrstvou bláta Mrtvola strojve-
doucího ilíumaua nalezena byla

na břehu aoo yardů za mostem

ICxpresnl kára byla nalezena ole
vřena a pokladna v ní byla též

IhtlbVk s iiámib-ii- l piiSIdil I Ol-

F Kabelkaobrané bombardsváním japonské

vou AC ohé děvy jsou jeltě
pouhá jen poupata přece osvědči-

ly ae jako vyspělé virtuosky
Mayor města St Louisů měl uví

ho boku Unes hran v mle naši chlapci 1
609 Hlen Street RACI NE WIS

Naie ztlily příběhem Iři dnů Linwoodskými zůstali ale pozaduotevřena a obsah z ni zmizel J

na již straM mest vlsstul krajaol

ílriUi--í Iviiik Iov''
tlilo Ií44j(nl tj ul

MeJvětM zásoby masa vsebo druhu
uzenek salámů iunek a vůbec víeho co
obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv Jinde

jakž jest již jejich Itěslím
Pan JIruSka okresní Ikoldozor- -

len z vozů byl nalezen naplněný
tatí hosty avlak z příčiny mi ne-

známé se nedostavil Dívčí tbor
ohnálely 1300 mužn a 40 důstoj-

níků zabitých a rančnýeh OMAI IA
pískem a v něm zahrabáno bylo ce ztravii neučil v 11 s se 111 kruhuDle udání zajatců a Cífiinů Ja a6 hlasech zapěl "Růže stesk"

držel silné postavení v průtmyku
Nsni(s Rusové sč stáli proti
veliké přesile drželi te znamenité
a (působili Japoncům veliké ztrá

ty konečně musili vlak postavení
tvé opustili neboť japonská dělo

ttřelectvo dostalo te na jich bok

odtud ostrou palbou ohrožuvslo

celé ruské oddělení Hoj len trval

po celé dva dny dne jo a 31

Července a v noci posledně jmeno-
vaného dne ruské od lelení vidouc
velikou převahu nepřátel proti
obé odtáhlo k Ilajčengii Japon-
ci v bojí lom ukořistili 6 rozbitých
děl 1 33 zajatce a dle svého při-

znáni (jemuž nelze naprosto věřili)
clrstíli 1000 mužů

O tomto tvém boji podává gen
Zszulič tuto úřední zprávu:
Srážka dne 30 července byla

nerozhodnuta Druhého dne b tva
začala pro nás za příznivých okol-

ností Frrnl zprávu obdržel jsem
od plukovníka Solomského který
mí oznamoval Že drží tvé posta-
vení -- kolí má mnoho raněných

Loun & liiiildiiiirZáklady k nové bance jsou jižvelice úchvatně načež orkestrponci ztratili nejméně 10000 mu

Žů hotovy a pan Luxa z Howella

několik mrtvol Kuřácký vůz byl

vypátrán teprve po několika hodi-

nách Most byl podemlet vlnami

které proudily ohromnou sílou ná pokládá rám Zednickou práci máZtráty jejich byly tak veliké Že

v Bee IJuildinenepřítel nerněl ani Čaf odtiraniti

zshrál úspělně overturu od Suppe
ho "ISásoík a venkovan" Pak

zapěl pěvecký sbor Lumír velmi

pěkně sbor "Klučina" od Dvořá
ka ě vyvolal novou bouři potlesku

na aiarostí pan Knojd ze Sclmykr
j - _ - _ 21 rok stará a ncllnrM ví mf-nt-

tvé mrtvé a raněné ' Kec Ura Isky byla poutavá a
sledkem průtrže mračen kutá se

strhla právě v té době kdy vlak

se nslézal na cestě
íml

gJiiiiiHiiiiiiimiimimiiMiii iiiiiiiiiiiiiiiiiinifu)

1 W Malý
a český H

Dle zpráv přínelených do Che- - vřele přijata Posluchačstva bylo
velké množství což nebylo vhod půjčky oa měsíční splátky 1 při

piluje k dobru dividendy půlletně

Na to orkestr přednesl jeltě Iři
zdařilá hudební čísla po kterýchž '1několika babám z města faremPolicie mi 3 balíčky liřezohorské- -

loo číflany Japonci podnikli nový
útok na Port Arihur dne 3 srpna
v němž Jtponci ztratili cpět nej-

méně 10000 mužů kdežto ruské
při 6 procentech ročně oa uspořepřikročeno by!o k pronášeni při-pitk-

pod řízením ceremooáře

— Obličeje jakož i celé počínání
těchto babizen dokazovaly že né obnosy

Ilee M tt4afni(er tajemník

ho thé já ho málo ožíval víc než

polovic jsem jej rozdal a každý
komu jsem ho dal ti ja chválil a

já jsem a nim též spokojen- - j
Frank Píerce Neb Malík za li

ztráty obnáltly pouze 1000 mužů (Toast master) J W balouna jejich praotec musel být přece jen
Houth omsřjiká útalovoaopicí jak Darwin učilOblehající armáda japonská se člule 33Í

líSdV U ul
Veleeré přlpiiky proslovené vzta-

hovaly te vesměs na působnost
rozkvět a budoucnost lednotv

A6 bylo vláhy nadbytek jest již

808 Hlckory ul Omaha

Krujsn kfíH potřebuj svá oby
ill( znovu nabarvili aneb pokoj
nov vylepili neebř Jn ae vil tlů
vírou es ui'lio se obrátí nebuC ml
v olmrii tom vlceletwu Jlí zkuše
ajst ml

stává ze 180000 mužů to jest
poito-- i za liao V lékárnách bodně tucho a panuje obava žeNařídil jiem tčkoli toho nežádal oejlrpíí důkaz jak mnoho Japon- -

Předplaťte ho na PokrokČSPS Přípitky pronetli: liraby byl letílen jedním praporem cům oa lom záležíaby ie zmocnili R F Šimaoovský 634 Scott St korná bude brzo trpěti uchem
—Ucho — pouze $1 ročnéV W Wojtíiek předseda N IIJaponci současně a útokem oa tohoto východního Gibraltaru I Milwaukee VV11

aiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuNiiiiiiMiiiiiiřl


