
'i

§pKROK ZÁPADU
ťlSLO 3ZaIoÍoo l871IWník XXXIV OMAHA SKMt VK HTÍtKIHJ DNK 17 SHPXA 1901

Rovinky tt Síbnyltrpřed tím útokem po celé hyry
lny

- aia

Ylli lukujunta
ffti+HH mémtft hffň WtUtJéi) ~
Ktiiki tikiJtě ttprit4 — IV

ffiaV rtěJA mM — AV

v o tyta !iky piuu ucítit

IWillow Springs Pivovarbyl prý nový útok na pevnost při
aiml a túttitnilo I japontké
loďstvo S jtkým výtleďkem ta

i

ittl II raiííě l4tt - r7 ndosud není mámo
Clá válečná Činnosť Japonců v

ZELENÉ "TRAOIHG STAMPS" Iminulém týdnu plnili Port Ar-

thuru ale u Liaojangu bylo úplné
licho Kulil (vidové vyslaní na

vle:hoy atrany nemohou prý na-

létli atopy po japonském vojsku

Ra 1(00 telrní h Třl
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HTARM a KTRirEM
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5 Tento nevysvětlitelný atralegický (í tuny plntoj'rh lah vl) j
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ny neví vlak o nichkda aa nt
lliail Tou o mysli It 1 třml
Jinými UtUmt vrátily epM do

přftttvu v Port Arthuru
Křilák Askold tntčně porou

chán jt aakotven v přístavu
v Sanehai Novik byl v přístavu
Kiaučau ala dla mezinárodních

previlel musel po 14 hodinách t
přístavu vytatiti a nalétá ta nyní
aa moli oa etstl do Vladivottohu
Dva tultl torpédoborci Uetlumaoi
a lietpolčodai hledali ochranu
Kaičau a Urotovo v šanghai

Burni byl (úmyslně
vehnán na bleh u štntungu a tam

vyhozen do povětří Tři jehodů-stojnlc- i

a 60 mula pělky ta ode-

bralo do Weihaiwei čínského to

přlttavu Angličanům pronajatého
O křižáku Fallada te oeví kda

te přítomně nalézá čtyry rutká
křižáky nalézají ae prý u ottrovu
Saddle čekajíce lam na uMoé
lodě aby mohly ta zásobit! uhlím
Z celé eskádry rutké která vy

razila z Port Arthuru chybí pět
bitevních lodí křižáky Pallada a

Diaoa a 5 torpédoborců Kda te

tyto lodě nalézají jsou li oa moři

lah Japonců jest oříškem klerý
oedovede rosloueknooli ani nej-lep-

avropllí expert! a tajiaté dá

také (oačné lámání hlavy Kúro- -

Potttma aoudruha nb ptíleta
dokud ja živ al lemřa nbdt
víc otlt útěchy potřebovali

Jaty k jeti velmi ulitečný úttroj
al ullváma-l- i jej ku Špatným úče-

lům ttává i tbraol smrtelnou

Ubílil li ti někdo oJputť mu

křivdí II oěkdo jiným aeataB a

jich
Vidíme li nějakou vadu oa jiném

nemáme přece jellě sapomioatila
i támi nejtma dokonalí

Přátelství nás oblažuj a trnitou
cestu životem otlttuja Vsdor
lomu tetkáváma te denně a lidmi
kteří pod roulkou zdánlivého přá
tcltlvi těmi nejnebeepečnějsími

nepřáteli nám jtou Na líci úsměv

v trJci jed
Fraot Vidlik s manželkou od

Edholm dlel zde ta obchodními
ziležitottmi minulý týden

J E Arnold mayor t manžel-

kou odejel onehdy na delší ceatu
na které aa (drží více jak mísíc
Navštíví zvláště některá mítta
avého dřívějšího domova ve ttá-te- ch

novoaoglických Po cestě
téí udělají různé zastávky a od-

bočky
Okretní toudce G H Wella už

V I 1 I I_ JlUt MoltnXf Lkll1 klan Am
patkinovi lip I ncte b dvojnásobnou hodnutu v (clených "Trid-

mg řMumptObávají-l- i ta Japonci vzdor avé

přesile udeřili na ailně opevněný

Liaojang č! (dali chtějí Kuropa- - Objodnejt si hMu neb telefonem 1300 nrho 10H3

tkina odtud vilákati tažením na

Mukdeo lo objatněno bude bez-

pochyby v nejbližllcb přlltích
ttmit4ttitttittataxttttttiAtitittmttiMdnech

NejsarSÍ a nejlepší místo pro schůzku jett

(hl ntuttaltty — Wfl
tUJiveitaikí tiki ity — M
Ptrl Arthur tdrtUn — Těltmnf

lltůltghkf Uk Jěfonc
iiůh vilky jit stále jrltě

1'orttrthurská etkádra

jsouc bezpochyby v přlttavu odro-

lován ohléhacími dftly nepřátel --

akými která až (m donáiela v-
yřítili dne io srpna přístavu

by enad ipojili m i etkádrou
vlidivoitockou leč tento pokut
mil pro rutkou etkádru tmutoé

oátledky
Kapitán MatuSevič lef Itábu

(bitého velitel etkádry admirála

Wíthofu podává o tomto pokuto
tuto úřední cprávu carovi:

"čito! s ráoa doe to trpní
port arthurtká etkádra počili ko-

nat! přípravy k vyplutí oa moře a

vyjela z přlttavu o 9 hodině

Etkádra tettávala ca lešti bitev-

ních lodi (křižáků Atkold Diana

ťallada a Novik oami torpédic

Japonci ae postavili proti oámt

následujícími loděmi: Prvol oddě-

leni aettávalo z bitevních lodí

Atahi Mikata Fuji Jiiimi a

Šikiěima a s křižáků Nišin a Ka-aug- a

Druhá oddělení aettávalo

t křižáka Jakumo Kaaagi čitote

a Takattgo a třetí oddělení 1

kfižáka Akitiulima Idiumo Mat

eulima Ittukulima Haiidate a z

bitevních lodí čin Jen 1 třiceti

torpédic
Na lle etkádra manévrovala aby

prorazila bitevní táru ' nepřátel-

ských lodí Mezitím nepřátelské

minonoaky kladly oa vlny plovou-

cí miny aby nám takto ztížily
nata pohyby ale o 1 hodině

Z Waahlofton
HESTAUllAXT A

HOSTINECED MAUEEEArodvody t oktant kfmi Hily— Strýc
či oavrátily-l- í ae do Port Arthuru

▼ M 1800 Purnam l

PrTil lmnrrtoiin4 dIv načenu PlzoftaU c MMťnk(ího plvo--

Sam potjli loďilvo na iullimt—

Tragidie při veslařských tdvo-dec- h

Následkem vyšetřování jedna

vsru v 1'lznl v Čccbírh Ilobrau Munlch llria pivo l'Wo

Huteh a svíloznAmé Faust získalo rnziAldou reputaci
Kavárna pro dámy nalCíá te na druhé podlaze vni

SUT (Jeské himtf obslouží ochotni chraluě známý krajan p Josef Altmnntelů vyatěhovaleckého odboru ae

odhaduje Ža 100000 přittěhoval- - iiitiiniHituiuiiinnvntiTiniimmmDnmtl

iletM nemoci (i (i Vt naro-

dil 1 v Kenlucky v f Iftjo a stu-ilt- l

ptát KJt vypukla á

válka bojovil na etranl

jihu Přesídliv ta do Mittouri
túčaainil politického Života a

svým neobyčejným talentem do-

mohl as uináoí ie v r 1879 byl

svolen do spolkového aeoátu a

atát Mittouri v nim nttupoval al
do roku 190) kdy pro lětkou
c(mrtvost te musel vtdáti veřej-

ného života V aenálu byl vytoce
ctěn pro tvé řečnické nadání pro

tvůj vtip a pro tvoji poctivost
žil a zemřel chud

Dtraokritá 1 eopulltty opít spojesl
Hlavoi vlivem liryanovým do

llo letoa opětně ku spojeni demo-

kratická atrany aa atranou populi-eticko- u

ve atátu Nebraaca apojeoí
to vlak docíleno bylo pouze při
etátofm lístku Pokud ae týče
lístku elektorského tu obě straoy

poatavily avé vlastní kandidáty do

pole a tímto rozdvojením naprosto

pojistily vítězství atraoi republi-

kánské které ostatně bylo Jisté i

kdyby byli populitté a demokraté

ae apojili k národnímu boji Toto

spojení jett aai poslední které

mezi oběma ttranami bylo docíle

no neboť ani populitté ani demo-

kraté nejtou 1 lístkem spokojeni
zvláště oe demokraté jimi se na

Katku dostálo velice špatného za-

stoupení V čele Katku pottaven

prohibicionitta Berge a tato

jeho k vodičkářttví činí

ho velice slabým kandidátem Li-

berální živly ho zajisté budou potí-

rali Zdá ie i vůdcové obou tpo-jenýc-
h

stran mají tulení jaký
otud je v letošních volbách oče-

kává a proto jim na tom nezáleže-

lo kdo byl vyvolen sa obětního

beránka na atátním lístku aby v

listopadu lei oa porážku Popu-

litté nominovali čekane avé pro

vlechny hlavní ttální úřady a

tice: George W Derge navržen

za guvernéra J S Caoaday za

auditora FM Utborn (a poklad-nik- a

A A Worsley za pozemko
vého komitafe a A Soítly za

Ikoldozorce Demokraté muaeli

rpokojili te pouze sa třemi oavr-žeo- ci

již jtou: Dr A Towntend

za rnlitoguveroéra Edward Wha-le- n

za nejvyššího návladního a K

E Watzke za státního tekretáře
— Kýla to trpká pilulka pro de-

mokraty ale tito ji atatečně po-

zřeli v naději ža aa jim za pomoci

populittů podali tplše portzití
republikány po jichž mlttech tak

velice toall

Slepcové vrahy
V sobolu večer byl boletý slepý

ttařec John Gomertoll z Kewau-ne- e

III pozván tvými přátely Jat

te navrátil ze ave návštěvy ve

avém bývalém domově ve východ

to doaud není známo v době co

tyto řádky píleme
Aí admirál Togo v kratičké avé

úřední zprávě zatltoé do Tokia

praví že loďstvo jeho neutrpělo v

bitvě Žádné ikody tu nutno o tom

pochybovali Kdyby tomu eku-tečn- ě

tak bylo tu byl by ae tajitté
vydat bez odkladu na pronásledo-
vání prcbijfcfch ruekých lodí a

ců (Itkalo faleloé občantké hity
nl Kanadě Pravil že nikdy v

životě doaud tak rozkošných chvil
během minulého roku Tyto pa-

píry které ja oprávBují k plným

právům amerického občana byly

Trais-lsiss-ii Heri Works
nezažil jak při této návštěvě a ti i vlastnín 1 nU P dráha má značný početpadělány hloučkem 'podvodníků

blíže New Yorku a prodávány ponebyl by jim nechal příležitost? dělníků (aměatnaných různými k Novák & Kretekby mohly uniknout! oprtvami vodárny chodníků atd
I tyto opravy věští lepil obchody
pro mětto

Při rozprchnutí aa rutkého loď
Spojeoých blátech i v cizině Když
cizinci přijel! do New Yorku po-

třebovali ukázali pouza občantký
lial a byli beze víeho připuitěni

ttva torpédoborec Ryelitelni ve- -

plul do přístavu v Ciíu kde na Zdejší "Sun" ae zlobí na lidi L

1 1413 Jižní 13 ul Omaha Neb

Zhotovuji prodávají

Mramorové a žulové pomníky
iiálirnliky tlesky

a hřbitovní práce vfcho druhu

Valkarl objediisvkjr ry flaujl rjoldspoCIlTl a Tltosn

Mimo New York byly podvody

zjištěny v Bostonu lodianapolia

žádotť číotkétio admirála odzbro-

jil aby v přlttavu mohl setrvali
kteří jtou tak oettydttí že nechtě-jfc- e

platil vttupné do "baaeball
v jioých městech Nejvíce falešVzdor lomu viak dva japonští groundt' ala hru chtlea přec vi

děti obejdou oplotovaoou čáet

Něco co povzbudí vaši energii a
'

hřiště a vlezou do ohrady a pozo-

rují hru (a vzdálí Souhlasím te
to není tuze čestné jednání My
zde ala máma mnoho uličníků a

ničitelé Aialio a Katům! ta čiré

tmy vepluly do přlttavu a krátce

oa to vttoupil japonský poručík a

mužstvem a tlumočníkem na palu-

bu ruakého lorpédoborca a vyzval

kapitána Štatakovafeého aby te
buď vzdal aoeb a rána vyplul z

přletavu a podnikl boj Šetttkov- -

dodá vám nového života za parného

dnejett tklenka čistého a lahodného

ných občanakých livtů prodáno

bylo Italům a jedině v New Yorku

bylo jich prý prodáno několik

tisíc ( nichž mnoho jich bylo již
zkonfiskováno Z toho ovlem ná-

sleduje ia jména majitelů těchto

(alelnýcb občanakých liatú budou

za tetoimu voličů vylkrlnuta a

oni nebudou moci volili v liato--

nedbalých povalovačů a největll
chyba záleží v tom že čuto jedná "Metzova" pivame dla příkladu těch "bumů

ký na to odvětil Že nalézá aa Když jedna ovečka plot přeskočí
lest uznáváno všemi milovníkycelé stádo následujepadových volbách kterážto okol-oos- ť

působí newyorským demo-

kratickým vůdcům značné ataroali
Veliký zármutek mezi příbuzný- -

pod Ochranou číoaké vláJy že

loď jett odzbrojena a že Japoo:i
nemají práva na n! vatupovati
ZároveO řiettakovtký dal potichu
roiku svému mužstvu aby loď

dobrého piva za nejlepší v trhu

Pijte "METZOVO'' k vůli svému

zdravíneboť věllioa Italů hlasovalo vždy
ml a prateiy zposouna oania emri
paní C A Berberové bývalé
Gertrude Wrigbtové která zemře-

la oa srdeční vadu krátce po po
rodu a jejíž mrtvola byla eem ku

demokratickou atranou

Minulé středy radili ta úředoíci 'lVlVfon llí)
atitofho a námořního odboru jiké

vyhodilo do povětří a uchytiv ja-

ponského poručíka avrhnul te 1

ním do vody a lam a ním zápasil a maji býti dáoy rozkazy evroptké METZ BROS BREWING COpohřbu přivezena Zanechává po
aobě malou dceruškuetkádře ttrýce Sama až dorazí dotnad ho utopii Také tlumočník

Fr W Prokei odejel do Ilot

odpolední podařilo nám po

bitvě trvající 40 miout prorazili
bitevoí Čárou nepřítele a nala lodě

pluly směrem k Statun Nepřítel

(a námi následoval a celou ryclilo

tl a dohonil nit o 5- - hodině od-

polední a bitva začala aoovu

trvala po několik hodin aniž by

ta neb ona atrana byla docílila

nějakého rozhodoého otpíchu
V bitvě této velitel nalí eskádry

byl zabil kapitán lodě 'Csreviíť

těžce zraněn Stroje a kormidlo

"Careviče" byly těžce poikozeoy
a loď následkem toho byla nucena

učinili zastávku na 40 minut

Ottatoí lodě otla ji mezitím chrá-

nily princ Uchtomtky převzal
velení etkádry

V noci "Carevit" nemoha

etkádru dal ae iměrem

jižním maže ta dostihnout)

Dyl napaden v noci

nepřátelskými lorpédícemi ale od

razil jich útoky a c ráoa octnul te

poblíže šauluuKU Vrchní velitel

etkádryprohlédouv důkladně iko-

dy oa "Carevičí" zpoiobeoé shle-

dal že loď v tomto alavu nemůže

dottihnouli vladivoatockého pří

atavu a proto dovolil kapitánu

aby zamířil do Kiaučau a v tam-

ním přlttavu loď opravil
Mezi zabitými nalézají ie! Ad-

mirál Withoít poručík Aztriav a

Dragulevič Mezi Uhca zraněný-m- i

jett otm důttojnlků mezi nimi

i já Zabito bylo ttké mnoho

námořníků luč počet jich nemohl

vrhnut byl do vody a japooltl ni
mořoíci na lo zahájili palbu oa

rutké námořníky a ježto lito nebyli

ozbrojeni bránili ae pouza pěttmi

Springt na krátký odpočinek a

zotavení

Smyrny Všeobecně panuje ná-

hled v diplomatických kruzích že

aultan (áhy( po příjezdu admirála

Jewella do' Smyrny přijdu k roz-

umu a že vyhoví požadavkům vy- -

líí ttřcdlMko f cclift z OiiihIi I venkova Jnst

Několik nákladních vozů dříví ElcgiititnS zařízený HOSTINEC
kUirfl vlaitnt

Joc iTo-vál- z 5424 Již 15 it Huwani ul "
tlanca Leishmana které mu tento

Výbuch mřížený kapitánem Sttta-kovtký-

nattal ala jen čátl lodě

byla porouchána a několik Japon

oa most přes řeku Platta už je zda
a odváží ae na míslo Se stavbou

- t MĚ
ménem nakl vlády před nějakou

Urennanem a Henry Gouldem

kteří jtou ttké slepci aby a nimi

strávil večer a v noci byl nimi tak

ttlučen že následkem utrpěných
ae začne co nevioei a ja ivraiců hii o'l oa to připevněna boa přfidioiil- -

V hořením Potomacu utonulo VýUif nf Kriiullv "('ablnet" stdla ns ínnn Jitko I nejlnplí piva lnbvo
vá Na sklad má pouze ta nojlopsl vlna Jiimnd likéry a výborné doutní- -kontraktor bude prý mott do 1

prosince hotovrtn zemřel rri Koronerove iu- -

11 arpoa odpoioune 10 osou pri ky Cbutný zitkuu-- vřly po runo

iU O bojnou pílzon kratann íiidí JOH NOVÁK♦Paní V Procháaková z Hruno

byla k japontkému ničiteli a od-

vlečena ( přístavu Kapitán
Šestá-kovsk-

ačkoliv byl několikráte

zraněn udržel aa na vodě a byl

konečně zachráněn čínským křižá

kvetlu byli Gould i Ilrennan od-

kázáni k velkoporotě a nyní nalé-

zají te va vězení Oba jsou přes
přijela v aobotu večer do Schuyler
na návštěvu ku příbuzným

závodech veslařských Parní loď

ka Kecreatioo si převrátila a po-

topila a 5 mužů a 5 žen (tratilo
tvé životy Učhem prvního závodu 70 rokd atařf Obžtlovaní udávajíkem lltjči £

ža považovali svou oběť za lupičeToto hrubé poruleoí neutrality
JOHN M FIXAliU S HOSTINEC

Anton Šindelář s přítelem Fr
Hrabákem ( Howells dleli návště-

vou u Tomáše Vrby a J Fialy

Fred Kreymborg zdejší brzdař

proto te na ni vrhli ala úřady
Číny vzbudilo velké rozčilení nejen

vyjela parol loďka v cettu otmi-verlovká-

a když jí bylo neřízeno

aby se klidila ca závodní dráhy
obrátila ae ku břehu a oarazivii

jim nevěří poněvadž je známo že
Petrohradu ale va vlčeti diplo

znali Gomertolla dobře a čtato ae v íísle 1520 Dodgo ulice
mr-- l slanili a norou polku

matických kruzích a rutká vládt

podala prostřednictvím Francie ním bavívali Zabitý přišel do oa dráze 11 & M by byl málem

onehdy přišel o nohu Při spínáni
jich domova v Nepontet na večer

oroteat proti tornu a teti snadno
na apodnl proud počala te kolé

bati a když zdělení výletnici utekli

na jednu atranu tu se loď převrá
v m a když maršál měilečka kráčel ko kar dostal nohu náhodou mezi že

leza když káry do aebe uhodily
ÍUzai ttále na čepu Chutný zákutek vždy po

ruce-- Vzorná obil ha fimj
možno že Cína následkem toho

lem in ich obydlí záhy Z večera
tila a vlichni ae utopili va vlnáchmůže býti do války (apletena Na štěstí vlak jej zachránil silnýbil dotud zjittěo Dorazil jsem do tu viděl jak vlichoi tři slepci přáV závodech a pokračovalo vzdorPorážka eskádry Port arthurské

telskv idoIu hovoří Asi o 4- - hod podešev jenž ae zmačknutím pro
hnul a nohu vzhůru vytlačil

této tragedii mezitím co mrtvoly
rtoní lirannan ta odebral do donebyla ta jediná kterou Kusové

utrpěli Štěstí opustilo i eskádru

Kiaučau o o hodině ranní a lam

jem nalezl křižák Novik a lorpé-di- ci

liezlumi

fsm Iťatteo o Item byl tvíd- -

byly vytahovány a vody
Pan F F Svoboda pred krátmu souseda Blackburna a probu

Dr F J VVojtišek

ícnký lékař

Bolí

ViÍH

Vladivottockou a tři křižáky Ku
kým časem odejel ae tvou nemoc

nou manželkou do nemocnice
Z politická arény

Minulé středy bylo tvláítofm
div ho řekl tnu že s Gouldem

chytili lupiče s že ho mají podtis uromobui a Kunu vypluvšekem bezpříkladné itatečnosti dů- -
přístavu byly napadeny číhající Omaha kde pani Svobodova sežidlí Kdvi lilackhiírn )nl do V SÓUTl! OMAHA NEBttojníkú a mužstva po aouu 00

vážného boi'' oa ne aMirou nsmimiirovoii rozhodla podrobili te operaci
výborem v národní demokratické

konvinci jmenovaným oznámeno

sudímu Ailonu tí Parkerovi v

chatrče nalezl Um Gomertolla
zuby Úřadovna v Glasgow Block na 24bitvě která te rozvinula Bohužel ža však podlehla MrtMěl svázané ruce a nemohl ae enK léto ofednl zprávě kapitána

Metulevič připojuj" jiSti ? Korjk a trvala půl leaté hodiny hnonti Stařic bvl tik zraněn žaUíopusa N Y-- i jho jmenováni
ulici pul tiocku ol pošty

Uřadní hodiny
Lehkábyl rutký křižák Kurik potopen na a 1 íioodrubnotti za presidenta rreuseua vyuoru WH

vola Jují byla píiveceua do Schuy
ier v tobotu večer a v neděli od

poledne te odbýval pohřeb ta hoj
ného účaeteoatvl Truchlící mao

nemohl učioiti žádnou výpovr a

záhy oa to zemřel
Gromoboi a Rutla byly tílc po Od V do 11 dopoledne Od S do 4 odpEtkádra á byla by Champ Clark oznámil mu úředně Jnmnn to Od 7 do 8 vuřer 88rouchány a 1 prchly k aeveruhnnrhvhv unikla vtdor veliké

jmenování delt! řečí načež siill njmuu iZdali ae jim podařilo dostihnout! lei v liMovoň L 815 —Tel v bytu iW
Žel a příbuzní nechť přijmouofetile isponské nebýt toho ne Parker odpověděl Kozbor eho

Novi koatlntntální doprava řlsmsur- -

Hnis

Dnem 1 října zahájí Uambur- -
Vladivostock není známo Z poItětlí že loď Carevič byla tak řeči naleioou čtenáři na redakčním
sádky Kurikovy zachráněno bylováinft norouchána Že k vůli nl aa místě MASNY KRÁM

upřímnou aouatrasť útěchou jim
buď že konečně trpitelka odpočí-

vá v pokoji
V pondělí jeli ranním vlakem

dl zpráv amerického kootula v
ottttní lodě muaely (drželi a jt V Texaau populittická tlrana

ko Americká linie novou konti-

nentální doprtvu do Neapole Ja

nova Teratu a Kjeky jež bude
Nagataki 600 mužů kteří byli do

odbývala tvůj tjezd ve PorlWorth

Kabclkovo zubní tlié
ryUH bolest zubů v S nh 8 mlnutéoh
Utfrdl tiibv chrání jo prd dal! náka-

zou a ohyíiojn ae bolest vlo ovrátl

llallAfk 1 národem poilou 40c- -

F Kabelka
60! Rlch Street RACI NE WH

ponské loďstvo eskídru dohonilo

avedlo druhou bitvu při jejímž pravení na Saaebo ottrovto tlou
postavila do pola státní lístek I

udržována novými dvouiroubový- - do Omshy následující: Paní F R

Chrastilová F J Kovářová Joe
žlcí etkádře jipootké (a základnu

těmito kandidáty: Za guvernéra mi parníky Pnns Adalbert Pnnz
Tokio nad tímto dvojím vltěi

tkoočení rutké loďstvo bylo roz

boáno

Admirál Withoít aa avým Itá
Oskar Palatia a Phoenicia Ceny

Pat ti Clark (a náměstka C

Nugent za účetnlka E- - P Als- -stvlm jásá

aa JIŽ stran města vlastní krajan!

Urutří Iřunolov5
ttslo 1244 jilnl 13 ul

JteJvSUÍ (ásoby nata vlebo druhu

Qtenik salámů luoek a vftbae vlebo co
V obor tento spadá

Ceny Icmejší nei kdekoliv Jinde

Mikádo udělil rozkaz aby Port bury (a pokladníka S Evaoahm nalézal ae oa lodoím můstku

Lacinová a pisatel těchto řádků ae

avým aynkem

T J Sokol uapořádá zábavu v

aloi pana Janečka oa Václava pří-

ští měsíc

v mezipelubí pro tuto oovou do-

pravu budou i 15 do Italia a I16

do Teratu a Kjeky Jeat to počáAribur byl za každou cenu dobytCareviče aby mužttvu dával pU za komisaře pozemků li l' jooea
za návlsdního G T Toddk tomu účetu aealleoa byla oble- -

klad oaobol tvou zmužilostí když
hací armáda o 11 pluků ( oddělení V Idsliu odbývána byla státní

konvence republikánská v Moscow
v lom jeden jipootký granát ztle

těl pod můitek a pratkoiv tím Kurokiho bezpochyby ža i

a (a guvernéra navržen byl T ojiných oddělení vydány byly plukyrozbil čátt lodi a zabil a poranil uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiig

i a

tek oovébo boulí proli Cunard

linii v němž bude soutěž namiř

řcna proli její italskému a adri-

atickému obchodu a jeví pevné a

rozhodné stanovisko jet
Hambor-tko-Americk- á

linie ttujímá proti
Cunard linii v boji
cen dopravních

k Port Arthuru leC ten vzdor Goodiog ta vrchního toudce I N

Sullivan a do koogretu li T
vlechoy ty kdož aa v blízkosti

nalézali Admirál Withoít by) ohromné přesile ttoií pevně a po W Malý

Dr Geo F Simánek

česky llkftfr y'
v Čía i(6o jižní 13 ul Omaha

úřední hodiny v bytí
Od 9 do 8 odpí od 6 Ho do 7:30 vefer

Lomí & ltuilding
ooociatlorL
v Bee Buildiog

21 rok itará a nejstartl ve m£lti
iml

půjčky oa měsíční splátky a při
piauje k dobru dividendy půlleině
při 6 procentech ročně na uspoře-
né obnosy

tím M KatSlnKer tajemník
South-omalsk- i úredoTM v čfile 83S

aev24ut t

tledol útok Japoiců který ta udál Freoche 1roztrhán a oouze oohy z něho
českýV Indiántkám území hlasovali

bvlv nalezeny Carevič jett pří dno 10 arpoa byl odrazen na

vlecb atraoách Generál Stoettel rudoli Cboclaw pro svého guvrlomně zakotven v Kiaučau čin

v úřední avé (právě praví že Jaakém příslavě pronajatém Ním Val Březohoraké thé jett
dobrý prottředek proti vlem

oéra a (volili opětně guvernéra
Grecna McCurtaina větlínou 1114pooci napadli Taku a Siiočoocku a poněvadž útok Jtpoocú ae

i UM a lepií Wi
i 808 Hlckory al Omtba

I Krajané ktcH potřebu]! tvá oby
3 dli aoovu Babarrltl aneb pokoj
I nově vylepltl necbf Jn se val dft

§ viroo Ba oěho te obrátí neboC ml
I v oboru tom víceletou jii ckuke- -

hlaaů Bude to poslední guvervýliny v noci dna 9 arpoa a poa něi touttředil tu jett lak po poachodí McCaguaÚřadovna v 3plicnfm chorobám Můj syn ho

užíval a dělalo mu dobře kálel se

úplně (tratil F švercl Lomice
nér kmene neboť kmenová vláda{(hodinném boji a jich (mocnili Bldg 15 a uodge nirouchán ža a těží bud moci býti

Opraven Kormidlo jebo nraženo Drubébo dna (a ohromného lijáku ostane v roca 1906
N D Balík Si 00 pottou li aoučinili útok oa východní (root ala

bylo torpédem

L řadnl holiny zde Od 8 do 11 bod dop

Telefon v úřadovně 184a

Teleíon v bytu 3769

Senátor Georg Graham Wett

zattopojlcí atát Miaaouri zemřel
Předplaťte se na IPokrok

pouze $1 rocné
V lékárnách R F Simanovakýbyli odraženi a ohromnými ztráta aoat wa g

piiiiiiiuiiitiiiiiiiinniiiiiiuimiiimiitiuujiiiiiiiíiMimo Careviče i bitevoí lodě

Retvizan a Poběda byly polkoxe- - va Sweet Springs do 9 srpna po'654 Scott st Milwaukee VViami Pevnost' byla bombardováoa

I
á f


