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ft 1 toho měl radost netřeba ani

podotýkat Tak ledy pěkně frs-
-

lulujeml
Msnřelé Tříletých dleli v Orná-

te u tvých rodičů a přátel S nimi

byla tam tél slečna Anna Pa

Itčkova
V adejlfch dílnách U St M

vviiiuw gjjuuga sTsivuvcu
dave

tutké křiv nndnl a sou- -

siMillopft sv alba na rusa
SIM
Tato bitva druhého dna roadl

lena byla na dvl periody V prvé
po pledbělné palbě a děl Japonci
podnikli útok a bodáky oa ruská

opevněni a některé posice podařilo
jimlské dohti V nejkriiiě

tějlim okamžiku generál Kuroptť
kin vyslal tálohy na ohrožená
místa a ty opět lahnaly Japonce
ae vlrcli zaujatých posic
Poslední útok uíiněo byl Ja-

ponci o 7 hodině večerní a aice

poděl cesty k ťeng Wang čengu

ZELENÉ "TRADING STAMPS"dráhy ae vlechno kvapem obraci

Dělnici jsou opět povoláváni zpět
do prie čehol a asi nejvíce

radují zdcjll obchodníci

arpna byli al na vlech stranách

olisJenl Dl činsnůrprivu lul

plineillth Uřítili Japonci R 000
mulů v posledních těch bojích

Ruské lodě vyrazily a přdtavu
a bombardovaly japonské posice

Japonci a anall proniknout! do

vnitřního řetězu opevnění ale

dosud te jim podařilo dobýti jen

jednu tvrz a v té a nemohli udr-

želi neboť palba l OMstnlch tvrzi

byla na nl aoustředěna a Japooci
ae museli rychle vyklidil

Nyní v Tokiu Idhsdujl I to

věsme prý jellě dva měsíc neb
vlc nežli Port Arthur bude dobyl

Co republikánská stnna vyko-

nala pro dťlníky

PrtíUtnt Roosevelt tivtdťil u bfti
VftUm ptltelem praeujlrfth tfU
Hti kterýkoliv fretUent Hlt teml

Škola nastaň a nám trochu

ZslVOO sitlon h Tmt
Iiift Htemps s kudlou bed
nou

HTARS a MTRIPKM

(iltiirly kvartový h Ishvl)
—cone

Z $:iim M lrtuVh Trsil- -

llIK HlumpIS kaiilou
nou

HTAI1H ti NTKIPEH

(1 tudy pintových Uliví)
--re na

zlosti přestána
S tou Omahou jsm jaksi velice

spřáteleni Dnešní novinky jsou

adressováoy ponejvíc z Omahy
do Plstlsmouth a naopak Pí M

a po dvouhodinovém boji v něnl
Japonci byli odraleoi obě armá !

dy ifistaly ve avých zaujatých po Donátová měla zda návštěvou

Mathewsovy z Omahy
Slečna R Hudečkova odjela

Krmní tuliu žit doilnnnte ncjlcpM lahvové pivo dostii
nulu ! dvojnásobnou hodnotu v celených "Tred- -

ng Htnmpl-- '

sicích a mužstvo spalo ae zbraně-
mi v rukou
Rusové zajali v úterní bitvě zoo odtud zpět do Omahy kdei na ni

Čeká nivítíva školy onjpdnpjte a pin m-- telcfiuiom 1801 noho 15
SIC M Tříletých učí opit v

5$ h rfitřntl-ňVHtřWh-

Japonců a ukořistili množství

drobných zbraní a také některá
děla Dle jedné (úředně nepotvr
zené) zprávy generál Samsonov

zajal prý celé dva prapory a uko
řistil 46 děl

druhé wardi v české osadě a alč

J Jelínkova učí přítomni v Cedar

Velká větlina těch kteřll aem

přicházejí z Evropy a stanou ae

neutralizovanými občanyjsou děl-

níci pro něl otázka mzdy doby

ttttttttltttttlUtAMlMtlMttXllULMAtMMCreek
Nejstaršl a nejlepll místo pro achúzku jest

Stará škola a horem pádem do
pracovní a podmínek pracovníchVytrvaloat vojska na obou atra RESTAURANT A

HOSTINE- C-ED MAUUEEAmá důležitost Moci volili znamenách jcat skutečně podivuhodoá a

přímo nadlidská Mnohé pluky v Ala 1 íinrt Farnam ulná pro ně moci zlepšili avůj alav

totii voliti pro atranu a muže ma-

jící zájmy jejich na zřeteli
2 Pravá Importnvsná piva na íopu IMxnftalcA % Mf!Sťankho pivo-- Svytrvaly v boji po celých 36 hodin

dělává aby ae v ní mohlo započlti
a vyučováním Teď bud "alt

right" neboť jsou při ní zřízeny i

požární žebříky Čtvrté poschoil
bylo ttržeoo a Škola ponechána

pouze o třech patrech věí jest no-

vá a vůbec celá Ikola vypadá mo

derně

Japonci i Rusové používali ba m varu v t ixm v ienimrn uonrau miinicn uaTaria pivo nio Anutiiinr- -
J lium-l- i a vftt(i7niím(í Kaunt (ukulo rozaálilou reputaci
2 Kavárna pro dámy nalrfzá se na druhé nodlar-- e 40třTakou jeat atrana republikánlonu k zjištění nepřátelského po-

stavení a děl j ÍJT (wtM liftntr iilmlimží m hotní rhvalně známý krajan p Josef állinnn f

£ i a ivt mimtiiiiiiTiTmirmirmnl
ská kteráž vždy byla přátelakou
dělníku a jeat nyní více nel kdy

► "
O výsledcích bitev svedených

Onehdy jsem ai zalel za Lojzí- -

kem Jiranovým a pozval jaem ai

je k nám Povídám mu: 'Po-

slyš Aloisi mám chatrnou podla

třetího Čtvrtého a pátého dne

jsou zprávy dosti nejasný Tolik

jest jisto že generál Kuroki ne-

moha dobyti ruské posice přímým
útokem ve dvoudenním boji vyslal
dvě dívise do Sikankankwan-tun-

dvacet mil od Liaojaogu a

tam podařilo se jim postavili pon- -

f
hu v kuchyni Stará ae mi probo
řila nohou do sklepa a doatala

Tn-lsiss- ii Hari Works

vlastní

Frank Novák
ř 1413Jlžtif13 nl„ Omahí Hefc

Zhotovuje a prodává

Mramorové a žulové pomníky
náhrobky degky

a hřliltomí prAť-- j iKcho druha

Volkerá obMnávky vrHsuJa rjrolils píllt a vkusní

z toho rýmu Tamhle na itudni

jé shnilá platforma a z té doatala

kašel Protol buď tak laskav a

nahraď vše novým" A Lojzík

tónový moit přei řeku Taice a
obě divíš vpadly na ruaké levé

od jskliva poslušoý osvědčil o- -křídlo kde rozpoutala ae zuřivá
bitva

V noci 1 Čtvrtku oa piirk
japončí a celou silou bombarda
vali voitlrk rusVI posic v měnil

Llaojangu dále leleaiiičnl alanici
a trať NaU máty byly nepa-

trný
Ohdrlrl jsem právě uprávu od

velitel liiOingké posádky jel
saslána byla v 10:35 večer le

Japonci podnikli útok na tvra vc

stleJti naM posic a I bylj odra-

ženi a velikými atrátami My
ztratili v tvni pouze 6 mužů

V noci dne a září první siblř

ský armádní abor který utrpěl
těžké ztráty za posledních pět dnů
a jenl byl v nebezpečí 1 bude
zaskočen následkem přesily

ustoupil několik kilo-

metrů aměrem západním Ná-

sledkem toho jsem nařídil aby
Liaojang byl opultěa a vojsko
ustoupilo k severu'

Petltdnt tfrivy a bejilll

Japonci aiceu Liaojaogu zvítě-

zilí al vítězství to neznamená

pro ně ani ten nejmcnlí krok k

vítěznému ukončení války Ge-

nerálu Kuropatkinovi podařilo ae

a celou armádou unikoouii a ne

lézá ae nyní na cestě k Mukdenu
a i abor generála Stackelberga
čítající 33000 mužů o němí se

Kitropatkin domníval I jest od-

říznut na jižní straně řeky v Liao-jsng- u

vvbavíl te z japonského
obklíčení a rychlým pochodem
dohonil amádu Kuropatkinovu a

na této avé cestě Iťastnou náho-

dou narazil na oddělení vedené

generálem Orlovém zachránil ho

od zkázy Oddělení toto zrovna

přibylo z Ruska a mělo za úkol

hájili ielezničoí trať a Část jeho
okryta byla v čínské korně kde
náhle byla napadena Japonci
Rusové uvedeni byli v zmatek
čeho! Japotci vykořistili způso-
bili Rusům těžké ztráty Jeden

pluk ztratil 'i joo mužů a nebýt
včasné pomoci sboru Stackelbcr

gova bylo by anad celé oddělení
Orlovo bývalo Japonci u Yantai

rozpráleoo a tito byli by a zmoc-

nili trati
Vítězství Japonci muaelo být

dráz zakoupeno neboť aám vrch-

ní velitel japonské armády merlál

Oyama přiznává I ztráty jeho
jsou tětké Důkaz toho podává
také ta okolnost I Japonci o

mohli vykořistili avé vítězství a

nechali uniknout! generála Sta-

ckelberga ačkoli ho měli téměř

obklíčeného

Jak nyní vysvítá Kuropalkio

opustil Liaojang proto že mu

hrozilo nebezpečí úplného odříz-

nutí od Mukdenu Rusové odrá
želi útoky Japonců na vlech stra-

nách ale nemohouce zabránit!
zaskočení v týle museli ucouv-noul- i

Pochod ruské armády k Muk

donu nastal v noci dne 3 arpna
Mosty vedoucí na severní břeh

leky u Llaojangu byly Rusy spá-

leny
Generál Kuroki ae aoažil po

chod ruské armády k Mukdenu
zastavili u Vcntsi byl ale odražen
a velkými zlrálimi

Nyní Kuroki spěchá zárovch" a

Kuropatkinem k Mukdeau aby 1

nim avedl jelti bitvu nežli Runové
vtrhnou do města Ja to pochod
o závod a na cestě té strhne ae

jelté bezpochyby několik arážek
Ačkoli Japonci utrpěli v odra-

žených útocích na Port Arthur
ohromné ztráty které jistě obnátl

atipofi 40000 mužů pokračuji v

bojích hodlajíc pstruě ruskou

posádku vysílili Nelze upřltí
In japonské vojsko ja Isna

tismem nadchnulo k atatečnosti

Kuroki učinil již před tím dna
cholu avou i zde a uvedl vše do

náležitého pořádku Však jaem
měl jil také nejvykll čas neboť po

akončeoé práci byl pan Jírao po
u

volán do dlleo dráhy Teď ta celá

tíha asi 13 všelikých výdajů padla
mé ataré na plíce takže dýchá

jako přefoukaný ioširment

Bratři Lorencové mají zde zave

Nlco co povzbudí vali energii a

dodá vám nového života za paroého
dne jest sklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jeat uznáváno vlemi milovníky

dobrého piva za feilcpM v trhu

Pijte "METZOVO'' k vůli avému

zdraví

'IVlVíoii llí)

dený maaný krám spojený" 1 ob

chodem grocernfm

30 a opět 31 arpna pokua k pře-

kročení řeky a japonské dělostřel-

ectvo ostrou palbou ho zakrývalo
leč úmysl ten byl Japoncům pře-

kažen Kuroki proto učinil třetí

pokus hodni daleko od ruaké

armády a kdyl aa generál Koro-pstki- n

dozvěděl o tomto překro-
čení řeky nařídil aby celá armáda
se soustředila v hlavních obran-

ných posicích kol Liaojaogu a

větlí částí svého vojska aa vrhnul
na aeveroí břeh řeky Taice

O tomto posledním strategickém
tahu sděluj generál Sakarov caru

tyto podrobnosti:
"část armády gen Kurokiho

Pan otec Matoul jel ae minulou

neděli podívat do South Omahy
oa avé přátel Kitzbergrovy
Pan Jiodřich Dooát vrátil ae

V£:Ka Hosta s Japonskem

A'r+f4tiin a m'4x Waf ~~

llrtit?4 ht fhMtu -r-

jfv jéfikt mutt Hti ktm
— WW# iMl

— lAiraV V#r M Vr Attkur

Jedna i njrítit h hilev modr-r-nfc-

dob rozaulila hol Lito-janft-

Kuropatkin ačkoli armáda
jeho dlt odhadn štulců rst o

70000 mula meníl netli ipojcná
armáda Kuroki'io Nodzyho i
Okuova domníval a patrně býti
dosti silným vytkal útok v opev-
něních kot Liaojaogu

Bitva začala dna 30 srpna
první den Kino ví odrazili vlechny
útoky Jiponcft a také zmatili
úmysl Kurokiho který chtil
zaskočili t boku V prvním tomto
boji maká ztráty byly dosti znafi

oy ale daleko vctll byly ztráty
Japonců ktefl skutečné tápaaili
pohrdajíce amrtl a hnali ae na
ruaké opevníné posic ae Klenou
odvahou
První den bitvy začal dělostřel

bou japonekou o 5 hodině ranní
Děla tato aypala granity na kal-do- u

piď ruských posici a půda byla
rozryta střelami na kolík střevíců
hluboko a stromy roztfiitěny Po
této střelbě hodinu trvající dán
japonským plukům rozkaz k úto-

ku podél celé linie a okolo poled-- n

obě armády a oa mnoha ml
stech utkaly v zápasu 1 bodáky
revolvery
Kozáci konali znamenité služby
napadajíce nepřátele c boku

pobili jich ohromné množství a na

plání u Liaoiangu ae poprvé osvěd-
čila carova nepřekonatelná jízda
Japonci rozráženi útoky ruaké

jízdy zasypáni kulemi c děl

puiek několikráte ustoupili lei

opět seřadivše se znovu hnali ae

oa ruské posic a teprve kdyl noe
rozestřela ae nad krajem dán

japonskými velitely rozkaz k ústu-

pu První tento den skončil
vítězstvím Kusů

Nejprudtí útok podniknut byl

Japonci na ruský střed a pravé
křídlo Den 30 arpna jest dnem

Mikadových narozenin proto
japooltí velitelé chtěli vítězstvím

avýna připravili jemu dar k naro-

zeninám úmyal ten ae jim vlak
nezdařil

Japonci měli v boí více nežli

1000 děl Kusové pouze 900
Střed ruské poaic byl v Llaojan-
gu a město bylo zasypáno granáty
nepřátelskými Nt obou stranách

použilo bylo v boji těžkých děl

Dělostřelecký boj skončil o ti

hodině večerní Ztráty v boji

prvního dna nebyly zjiltěny ani

Kusy ani Japonci Třetí ruský
abor odrazil iestkrát zuřivý útok

nepřátel bodáky při černi a vy-

znamenal zvláště 94 a 13 pluk
Dvě japonské setntny které se

protloukly k ruským posicím byly
od japonských dělstřelco považo-

vány za nepřítele a granáty skoro
do jednoho muže pobity Okolo

čtvrté hodiny Japonci soustředili

avoji palbu na jižní ruský abor a

zároveň uřinili pokut tento abor
zaskočili f pravého boku ale

úmysl teq byl zavčas ipozorován
a jeden z ruský:h pluků a baterii
dělostřeleckou vyslán proti nepři
teli přinutil ho k rychlému zma-

tenému ústupu
U jednoho ruského děla zabito

bylo jedním granátem vlechno
mužstvo až oa jednoho dělostM-- c

který byl eie také těžce zra'
něn alt vzdor tomu dělo dopravil
do bezpečí a pak chtěl e vrátit

opět do boje Na rozkaz velícího

generála musel ae vlak odebrali
do nemocnice Plukovník Poka-tilo- v

řídicí baterii lesté sibiřské

brigády byl zabit
Také v druhý den bitvy přálo

Itěstí ruským zbraním Celou
noe padal drobný delť ala k ránu
ustát a kdyl aluoce vyllo půda
rychta uschla a dělostřelectvo
mohlo manévrovat) bez obtlií
Kusové v tomto dělostřeleckém

boji aa vyznamenali více nežli

Japonci kteří tentokráte stříleli
dosti divoca

Ruská palba c ručnic i dél

akosíla na tisíce Japonců Ženou-

cích znovu útokem a ata jich za-

hynulo pod bodáky a pod kopyty
kozáckých koní

Avlak jsouct odraženi jednou
a přinuceni k ústupu znovu ta
vidy Japonci aeřadili a boalí aa

oa ruaká opevnění a křikem
Bauzal"

O poladnácb se znovu přihnal
ailný delť záhy celá půda byla

promočena pohyby vojska
hlavni dělostřelectva stávaly ae

koliv dříve Osvobodila otroky

zsopstřila dělníkům zaměstnání

povzneala je vyaoko nad úrovefl

dělníků v jiných zemích a v r

1897 kdy za vlády demokratické

dělnici zápolili o trochu práce a to

při alzké mzdě zaplašila průmy-
slovou tfscfl a dala zemi blahobyt
a dělníkům vyšlí mzdu a atálou

práci kteréž od doby té udrluje
Vykonala to poněvadž muii ve

vysokých úřadech muži kteříž

řidl záležitosti vládni jsou těmi

pro něl věc dělnická má oejvyšlí
důležitost Strana tito nabízí ku

zvolení za prezidenta Theodora

Roosevelta velikého vůdce nyní v

úřadě jenl jest nepřemožitelným
v osvědčené oddanoati avé zájmům
dílného lidu v Spojených Stá-

tech

Zápasil o osmihodionou dobu

pracovní o obmezení dětské prá-

ce o uspořádání pracovních hodin

pro dítky a ženy o ochranu iivotů
dělníků o obhájení jich zájmů a o

mnohé a mnohé zákony jež jim

byly k'j prospěchu Nyní pak
zřídil odbor obchodu a práce a

postavil ministerského úředníka v

čelo jeho Jest to ponejprv co

president Spojených Států vyko
nal tolik pro dělníky aby atav

jftjich práce jejich I pokrok jejich

staly ae předmětem dotazu a vyla
třováoí pravidelného odboru vlád-

ního

Nyní kdyl znát tylo skutečno-

sti divíte li se že statisíce dělní-

ků z Čech Rakouska Uher Ru-

ska Německa Itálie a provincií
litevské a alavonské jsou republi-káo- é

a le v listopadu hlasovali bu-

dou pro Roosevelta a Pairbankse
a vlechny republikánské kandidá-

ty na lístku a nalézající? Vědl

zajisté že velká republikánská
strana la president Roosevelt a

republikánští členové kongresu

pracují ustavičně v jejich pro-

spěch a le jim povinni jsou dikem

za svou vysokou mzdu příležitost

L~p%ZT eVvU1
zdráv 1 čilý c Oregonu
Přlltf neděli odbývá aa schůze

Sdkolek Dostavte ae vlechny METZ BROS BREW1NG COWS
překročila pravý břeh řeky Taice

neboť bude třeba zvolit novou

na místě alč Rebeky Hen

čovy jež odstoupila Školní vy-

učování jí brání v návltěvi cviče

u sikankankwinlunu Diviše pě

ní Slft Henčova jest nadána pro
choty oddělením jízdy a dělo-

střelectva překročila řeku první
isčcl kryla přechod druhé dívise
Obě nepřátelská oddělení bez od

atav učítelnký jenom více trpěli- -

stMInko iVliu z Omuhy I venkova Jest i
Elegantní zařízený HOSTINEC

Joa ZEToVwúr tÍH již 15 a Howard nl T

Vtořn Krilirnv "Cablnet" stále na Éenu Jakoí I nnjWiif piva tah vo I
ví Na akfmlA má pnu') ta nnjlepť vlna jemné likéry a výborné doutní- - T

kladu nastoupily pochod k Liao
voi-t- i a slečna bude chloubou Ce-

chů

Nyní svou drahou polovici nejaogu a mezi naklm vojskem a

uepřálelským a strhnul boj který chám též zapsat do cvičícího ce-

chu ne ale ševců nýbrž Sokolck
ly tiniiny 7fimiiM S vwiy po riire
1-- i) bujnou pMzefl kratanů žádátrval celý den a nejprudfií byl JOH NOVÁK

Vál Zpravodajmezi H a iz hodinou v noci
Tak jako v předcházejícím dou I

tento den skončil úplným prospě
chem pro nás a my udrželi vteth

Pozbyl Jmění ve válce

Slavný zahradník francouzský
Adanaoo v válce pozbyl veškeré
ho jmění tvého i krásné zahrady

JOHN MFIXA HEU S HOSTINEC
jeho byly docela apjatošeny Kdyl

v fMc 1(30 Mgo llllcc
mezi starou a norou poitoiiX

ftízné stále na čepu Chutný zákusek vidy po
ruce— Vzorná obsluha 5m3 A

kolem něho všichni naříkali on

jediný nepozbyl avé odvahy a

podoikavosti Ačkoli 70 let atár

usmívaje ae pravil lese cltl je-

ště dosti mladým a silným aby
nového jmění nabyl Taková svě-

žest a sila každého naplní obdive

ním ačkoli každý může snadno

zvýšili tělesnou i duševní silu

ku práci za avé domoviny v této

r ♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦)♦
HALO-- 1 VELKOOBCHOD LITINAMI

svobodné zemi a budoucí avůj

blahobyt
' Vědí zajisté že chlějf-l- i ai loto
udrželi musl vždy volili republi-

kánský lístek nabádali avé přáte

ItVK ÍVHKt
avou užíváním Trinerova Léčivého

v Omaz vlastní hostinský

le aby proti hlasovali a všemožně Frank Semerad I
se přičinili aby dopomohli do

úřadu každému republikánskémuskuteční obdivuhodné neboť oavrženci jenl přijde před lid

iHeslem jejich pro listopad jest

ruli lil A Wllllnm ul
tkladA vniká rámiliy rntnťch proslulý) n "Kenlucky'' kořalek

VýWM Korlxilovii nlHilká I kylií ( — '1'rlrirovo líivé hořké vlno
Hiiifb Koilii-liv- 7- - Iiílnv Mimo MelieAv lelák jediný hostinec kde se

fopilít pravt juiporiuvnHM pUvrinká

Obji diiávkáui v&miju zvláštní pozornost 6lř

Hořkého Vlna Ono aklcslott ži-

votni tilu vzbudí přinutí zaživa

cí ústrojí na oěml celý lívot ti
visí k rázné činnosti a lim vytvo-
ří novou zcela zdravou krev

Nechť jest cokoli a Valím žalud-

kem tento přírodní jenom z vína

a bylin tthiávající lék Via uzdra
ví Zdravý žaludek jak přísloví
dí vlechno stráví Trinerovo Lé

čivé Hořké Vlno jest jediným

spolehlivým prostředkem který
vám zdravý laludek dá V lékár

a aiaáataiaáa

ny avé posic Hlavně oddělení

gen Kondraiěnky aa vyznamena-
lo Japonské dělostřelectvo za

sypalo oal postavení deltém

Irapnelů al nale vojsko vzdor
tomu se nelmulo z nich a hájilo
j a desperátní statečností Ja-

ponci podnikli několik útoků a

některá oa£e ncjkrsjuíjtl postavení
jimi dobyta pozoitíslé obraně leč

tždycky zas byla vzata bodákem
od oaleho vojska Japonci zan
chali na bojiíti hromadu mrtvých
Po útoku bodáky nale vojsko
získalo dosti času I mohlo vy-

kopali příkopy v polích čínské

koroy před nalimi posicemi a tyto
příkopy naplněny byly po útoku

Japonců mrtvolami nepřátel jichž
ztráty musely být ohromné Nal

ztráty nebyly dosud zjiltěny jsou
ala také veliké Značné množství

jsponských zbraní padlo nám do
rukou Noc uplynula klidně"

Kuropalkio ponechal v Liao-jan- gu

generála Stackelberga aby
bájil město zárovetl mosty na

severní břeh vedoucí a aám r rána
v čtvrtek atřadíl avé pluky k úto-

ku proti Kurokiho armádě nalé-

zající a t větlí částí dosud na

severním břehu O tom podává
Kuropalkio tuto zprávu:

"Kdyl nastala v Čtvrtek noc

Japonci napadli nale poatavení u

bkywantunu byli vlán odraleoi
po prudkém boji Později v noci

útok avůj oboovili a tenkrát ae

jim podařilo jeden 1 nalicli pluků
vytlačit! aměrem k Sakutuou
Úsiup tohoto pluku měl za násle-

dek vyklizeni celé nalí posic jel
osle vojako drlelo K ránu jaem
nařídil aby tyto posic byly zpět
dobyty

Za avltáol v pátek jaem započal
útok proti armád! gen Kurokiho

Sál11

Uhlí!Ulili! umunách Jos Triner jediný vyrábí-
te! pravého Léčivého Hořkého

Vína 799 So Ashland Ave

Chicago 111

HAsete upřlfl -

kdjl il kooilte na zimu zásobu oblí

I T PVÍ-H- O
v 715 Jižní 13 ul

1 JLtflf T 1 11 V Tleron HUN

který! má na skladft nnllepil ubil vlebo druhu a Jnnř ručí vám aa to le
ceny dolil nepřijdou nbrí ipUe t co nerld6t vstoupnou

Za dobrou a pwtlreu fáhn Jakel I brikoo dodávka se mři

u

i

ačkoli jsou útoky jich odráženy
rt'istál tu Aiijčícl znovu a znovu

seřsiřují k nim na tvrz?
a vzteklou zuřivosti

Ruaké dělostřelectvo a drží
znamenití a Irspnely jaou vysýlá-n- y

do nejhustllch lad nepřátel
Ikých leC Japonci a brodí v krvi

avých soudruhů a vrhají a jako

slepí oa rdě tvrzí a proti bajone-

tům Také zákopnlci při budo-

vání pozemních opevnění nechají
a postříleli po slech a aotva jedeo
klesne k zemi chopí a jeho mo

tyky a rýča jiný Na vysoké
hradby vylézají Japooci tím zpú
aobem I béř jedeo druhého za

ramena Kultí vojáci arážejí je

bajonety V bojích o pevnost C

1 dostala a k aobi vojáka tak
blízko bojujíc mezi hradbami I
nemohl používali ručnic a oasa

zenými bodáky a vojáci tedy bo-

dáky aflalí a sekali ae jimi navzá-

jem do obličejů krků a ramen

Ryl to přllerný zápaa lidé Ivali

jhko zvířata a důatojoící dávali

rozkazy pouze znameními
Do čéíu přineseny zprávy v

neděli I Japooci podnikli vše-

obecný útok dne 37 arpna a v

útoku tom pokraCovali al do 31

3C

Holí

Vals

zuby?
Lcbki

Roosevelt a blahobyt

Novinky z Plattsmoutn Neb- -

Dna 4 září 1904

Potom I a město naše hostům

peaamlouvál A přec velmi často

přijedou do Plattamouth hosté z

Omany a líbí ae jim zde Tak zde

dlely návštěvou slečny J a P

Srámkovy u avých přátel Drozdo

vých Nu vždyť jest Petr jejich
švakrem a jeat na to hrdým Po-

sloužil lél znamenitě vašemu zpra-

vodaji a sice "dalekomluvou" z

Urna al oa Felegranc k dědečko-

vi Šebesiovi začel mu mnohokrát

děkuji
Babička pí Fialová 1 Omahy

jest zda návštěvou u rodiny páně

Němcovy
Pěkné překvapení Čekalo oa na-

šeho kmotřlčka pana F Caíourka

který přítomni pracuj na mostech
B & M dráhy v So Omaz Za

jeho nepřítomnosti přiletěl do

obydlí jeho čáp zanechal tam

ayna 1 by mohl vleebny Japonc

sprát Jakmil pak tatík velel do

dveří tu syoátor apostil ihned tu

oejlepíí arii z Prodaoé nevěsty

V r V

JOSEF CIZEK
VLASTNÍ PRVNÍ TŘÍDY IPomoc 1

nn

1 A MOSTIWBCKabclkoTo zubní thé
ryliVf bolest zubě ve 9 neb 1 minutích
Utvrdí sub v cbránl le pM dalil n4ke-ao- u

obyAaJot se bolest vlc a vrátí

Ilallfrk a áredeat BtU 40e

F Kabelka

obtlžoějiími Rusové jaouct
akryti v zákopech neměli tyto
obtíže vykořistili 10 důkladol

r poledn oal baterie započaly w lila 12 a Gípr iL í ST LOUIS EDO čtvrté hodině odpoledni Ja-

ponci zanechali pokusu obejití
RAČME WISé05 Bifl Street

Wrll palbou o a nepřítel

r


