
zahnala k Mnoiství lidí i na
hrowlo do pUiUinh fcotlní a tu
no nuM počali kozáci nfíUti JNÍŽco je cbybnbo

Váí plt dává U) im }vn
váS pobbíd V) ukíizujn VyHlkUiá uhly prrftalv dvéřo

z$iíMy olUt hatiiň lidí bylo na
nihih utnuv io V kou 1 nautalo
ídčírd a zmatek a v( dralo ltt
ávtlUn Mooo lidí bylo pora- -
uliu) Když u U1 rozutekl ví

padlí dílnící detektiva a vylili ti
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Válka Nuska s Japonskem f3obf připravil jodiá stahovat!

pomalu tvé voj&ko k hiavuím
Umyt admirála HodíutvtmUho há' opevnčnýro potícím Oysma byj
dankou — 0jww Krf

po lJtvg y Mofcdoii Z7ačeg opčt"tati' sctílen novým vtokem obdržel
Manévrován! admirála Kodžc- - ohtomr6 ifooby střHíva a potra

j stvcnského vzbuzuje vřeobecný vín p© fejirimsé msřŽirkU dráze
aspekt neboť ono zahaluje jeho O tormu postupu japonském
plány pro budoucnost v takové byla zaslána lito úřední zpráva
temno Že ani angličtí znalci ncdo Japonci postupují hsrtifctále od 39
vedou do nčj nahlédnout! a msrnfi dubna vysílajíc svS kolony pod
hádají zda-l- í cílem ruské eskádry ochranou jízdních oddílů v právo

zioar oa mm tím ž ho zmlátili

nernuMÍto WW m ii Jo tt nabudete vWčí w tjáto dílutl

ale iibutluIlM chybu ohátítll m na
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NwjliihuJ nic než to m u&m udílá dobře Vy£l4f krev u

sílí a o£l ví ówtrojí Není Ut polioový lékárnický lék IM
ván zvláňtníml jíjdřitttell aíicli majitelem

DR PETER FAHRNEY
%19HA II llnuni At ťUCkC( It I

až zůstal na polo mrttv
hocialní demokraté v I'olku
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prohlásí'! jakožto odpovčď na kr

veprolítí varfiavsM o vdíkonoč
nich svátcích tttávku

po celím rutkírn í'olku IJn 0

kvčtna polská strana ocíaít
vydala provolání k dčlnictvu - - -
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nčmž j vyžívá aby zahájilo cuítjest yiauivostok aneb zda-J- j Hod li v Jevo riajfec ku pomoci Čínsko"

Žcstvensky utvoří li základnu na bandity Krfangan bylo obsazeno cnnoť V ImtioŮ kw oiaví Že

Japonci již 5 kvčtna ala Hugové ÍC9 jtítÉ žádné mčsto na svčte
Inespatřilo dojemočjií demonstrace DOBSOU MAEEŠ & JBUUGE

nemerem z ostrova v poilizi
u

Hodžestvcnsky odplul ze zátoky
líonkodeské k lihu jak se soudí

'1
Js odtamtud zsss vytiskli 1 opčt
zmocnili se místa toho Na levém
křídlo nstcmníla ruská iízda ya

než Vareava ale doposud prý
příhodná doba k revoluci

Dčlníctvo vSak učiní dobře když
fe bud připravovat k boii i

naproti divísí Nžhogatova která řeku LJao a Jiponeí obsadili Pa
vyplula ze Síngapore dne 4 kvčť laotao íjfclíngan a Dacín Vesní- -

na aby se a ní spojil c© Sahudil pří železniční tratí
Admíralíta počítá se v5f Jistotou aevernÉ ed čeřictusu Lvla cbaizA

iMlÉlí jozeiky a [injí peníze n farmypoilechn vyzvání k povstání
11onou přesností jakou bvlo no

na bezpečné spojení dívíse adm na Japonci a spálena- - J)l neino slulno rozkazů stávkových
NČbogotova a loďstvem Hodžo včj£fch zpráv čítá vojsko Oyamo- -

JWtfcul Itosrdt pravíš "Slovastvenského a doufá Že skončí ná
mořní bitva pro Huško vftčzné jou jenom tenkráte dobři když

vo 348 praporů čilí 390000 mužů
a vedle toho mají Japonci ve

svých službách od 25000-300- 00
za nimi stojí skutkyNžbogatov jest označován za dru

CIICKTIÍ KO UPITI PAHMUř
CHCPrii PKODATI FAHMU?

CIlCiíTi! PŮJČKU NA PAKMU?

Máme na prodej velkou řadu uejlepčích farem v Dutlcr Seward
a v soiiHdních okresích

Jsme vc ttálém i t)ku š lidmi jíž chtčjí koupit! farmy
Máme peníze k pfijiení oa pozemky na uejnižSÍ úroky

OirnUá dtnzy '(h''v'M ochoinfi iKtlv6 VM krajan

Množství chvály vyslovené odhcho Ulucchera v situací na moří banditů jež ozbrojili ruskými ou
tisíců uzdravených kteří dosvčdkteráž jsst témčř stejná jako byla Ikamí ukořístčnými v bojí Čín- -
čili o léčivých vlastnostech onohosituace u Waterloo mezi Napola Utí obyvatdé bylí najmutí Japonci

ku stavb5 silnic a k oofcvfiovánfoncm a weiiingconcrn ťtuizl n

Nčbogatov bezpečoč k KodŽe- -
!W~ KltANIÍ MAUKH Dwlght Neli

li
kítmasxsi

posic i'řítomnft jsou stavčny a

opevflovány silníce vedoucí do

Sírnílínky Vnuknu a Nsposkčho
prúsrnyku

RUSKO

stvenskérnu jako se u Waterloo
spojil Dluccber a Wellíngtoncnl
tu admiralita ruská jest toho mí'
oční 'že logo se neodváží svistí

skvostného starého domácího lé

ku Dra Petra Jioboka potvrzo-
váno je povčití skutečných uzdra
vení táhnoucí se zpčt více než tto
let VyrábČn je lék ten z Čistých
lékařských bylin kořínků a kor
jírž působí přímo na krev Neob

lahuje ničeho než jen to co pro
ipčje Tato silná oživující sílívka

Foril!ÍJÍnd' IDB JAN f KOOTSÍÍ
ji umu %7 nuloďstvem ruským nýbrž obmezí Amer pomáhá Ruiku-Ihu- fll'

se na pouhé torpddové dtoky a ťvřlnu v Voltku —
komíssiosářská firmayOiDazeVotM locialliíi radí dšlnictvuboj z veliké vzdálenosti by mohl

v kritických případech 1 loďstvem včíkIo iKi't lUtYnmi ulhe
olcli)iillsvým unikoouti Námořní odbor

(XHlíf Itílíllí'
V SQUTJi OMAHA NEH

Úímlovím v (iliiNKOw lilocku na %i ul

POKOJ ťÍH Jí

tííwluí LuKlIriy 01 0 do 13 bod dop

Od 7 do b bod vcér

Telefon v úřadovnfi 143

aby u připravovalo h revoluci

Torpédové čluny jež byly v

Sevatopolu ve vládní loděnici

staveny pod tížením Lewm Ní- -

(lrfilir!?( velel miímlein tHsty kfižoml a
vtiii:í vinni I íui mk tiil vvrnlikv 7n

níci jsou na to připraveni že Kod

byla prvno užívána a obdivuhod-

ným úpčchcm od starého Dra

Petra Pahrncye v roce 1780 a

íormule přešla ua čtvrté pokolení
nynčj&í majitele
Pan P li Peterson z Hoffman

Mínn praví "lloboko vykonalo
pro nás nékteré pozoruhodné včcí

VÍM lllllf IM:l VVÍiAf CCHV h hl'liln Ku 'Uniížestvensky ztratí v námořní bítvč

polovičku svého loďstva avfiak 'nkn obrnlcfii j fcly ťumilky 'ik)'IiÍ nu
MHui zilwriiin 4 lo kiiMý tilun

xona z New Yorku sou témčř do
vzhledem k jeho přesilo proti loď hotoveny a v nčkolíka dnech bude

IJiink m VnHisil HMu Nnťl Unitk mísivu japonsKemu uouiajj ze zionl započato jeicli zkoufiením
též nadvládu Japonců na moří První kvčten a následující dny

VK WlbKON KAHF ZEMAN lékárnu„ VlftBtllí
po není byly ve Vsríavfi a je(ít6 v

nÉkttrých jiných ničstech polských
velíce bouřlivé a utraceno bylo ve

Vladivostocké loďstvo po devíti
mísících úplné nečinnosti zafe
vyrazilo na moře proti japonským
břehům Uyly to Čtvří tornédo Velký sklad lučebníu bylin patentníchsrážkách s vojskem a policií množ

je zkrátka obdivuhodné MČli

jsme malého hocha který byl vel-

mi slabý a churavý ale od užívání
Hoboka tak vyrostl a sesílil že je
radost na oČ--j hledčtí"
Dra Petra Uoboko není hoto-

vým lékem lékárnickým Dodává
se jen skrze zvláfitní jednatele
nebo přímo z laboratoře Adresu:
Dr P Pahrney 112-1- 14 So

líoynu Av Chicago lil

léků a vEccIi toilctních potřebborci jež se objevily u jihozápad- - ství lidských Životů

Léky dle lékuÍNkých píedplNÍí pMiraiviiJí ne pečlivé v

Zaručujeme pravost a ne jlepíí jakost vStho zboží 10—

ního pobřeží ostrova liokaido a Při srážce vojska s lidům v Je-ta-

bombardovaly nčkolík men- - rusalcmské ulicí nejen že stříleli
Éích japonských obchodních lodí a vojáci do lidu hromadné nýbrž í

jedou z nich zapálily načež zrní- - bodali do nich bajonety a zárazo-zel- y

v mlze moře Vedle tnenÉlch valí rány pažbami svých ručnic a
lodí má Huško v přístavu vc Via- - Šavlemi Mnohým ženám a dčtem
dívo&toku dva obrněué křižáky byla rozpoltčna lebka a údy roz
Kusia a Gromoboj Původně se tříštíny Nčktcří z ubožáků tček
tam nalézaly tří lodé toho druhu bylí strašnč znetvoření V mno
a síco Kurík týž v6ak byl v bojí s hých případech vrazili vojáci 1 do

p
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i!hlaliopHní K híí utk u

vlastní vktisnfi zařízený

rníoímum vWírnon oobchod
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mému milému Svukru

p Albertovi Smlžkoví

Mil kk-luo- t

Joseflnou llartlovou

wlbývaiiému v íiterý dua 25 dub

un J'J05 v Ivanliov Minu

AV Ikh)h rádhiiálo
m UMf rob iinrJ "imiijř" kdiiiíuii

japon&Kym loirstvem admirála lva domů a ztýrali lidi ftplriů nevinné
inimury v korejské ťížinfi potopeu kteří se tam uchýlili ve strachu
Gromoboj a Kusía byly v boji tom Když vystřelilo vojsko na Ví- -

tčžce poikoztny ale podařilo se defíském nádraží do lidu z nčhož
jím uniknout! do přístavu vladívo- - hodil kdosi mezí vojsko pumu byli
etackého a zde byly opčt opravo- - 4 lidé usmrceni na miste a 7 pora
ny k novému boji nfno
Z toho je zřejmo Že Japonci Nijaký neznámý nMž řasiřelíl

nestřeží Vladívostok a Žo Togo dne 3 kvčtna ve VarSavfi v devčt
musí mít vtechuo své loďstvo hodin don na ulici Ilosa nolícd
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ního seržanta

Jediný (HhV obchod toho drním vo iiiMe

Žádámn Uikavfi krajany aby nás navštívili Plabmu

nr jvyfří runy tu domácí výrobky

Uuď lu vidy ocliutnč olibloiiŽtir tubkýiui prodavači

t- o- Vafti vždy sluŽhovolnl PH C1PKA tSc SVN
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Mttřil kluk 11 (utk rui litilkt
R ltlillil-k- ř ť IIR ni KVIlíliA houká

TikUilnl f iiíi: IMikritíiijU

luinl cul f limkn iliMUďjiit

To Vám přejo Ivakr
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sliromáždčué kdesi jížač ale na

kterém bodu to dosud ru nepodá
řilo vypátrali Důkaz to a jakou
péčí a bedlivostí dovedou Japonci
titfežití svá vojenská tajemství
Pozornobt svčta od niofu počíná

8e opčt obručet! k MamlŽurskti

Týž den velké množství lidi
mezí nimi velké množství ituden
tů shromáždilo se blízko "Staré-
ho domu" bývalého to obydlí
vlastence Kolinskiho který hrál
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neboť od aj dubna poísl Oyama vsak bylo rozehnáno kozáky kteří
se svým vojhkťin pomalu opčt po poulili lvích bičů

M MVzríist jiliozíljmdii ny iilwiťiiil r tUOI ťtkaj'iiil riíliilkj' a iIm'1m umkyttupovati proti ruskí srmádč Po Třicet mrtvol lidí saitřelených
stup tm o dřjo východnč 1 aipaď předminulé pondélíi bylo ve 3

né od dráhy Husové kladou jmi hodiny odveleno v niti uálivtko- -
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ký Volena k lomu dli achválné
třrtl hodina ranní sby nedoilo k

dciitoiulraclm
V loilli dne j k vf lna podnikli

Jtf má na skladi áJ
naučit na kco ljau až přel dtáhu
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lniné ijlrtMÍ irsy dun II kiMitít

ťiillvlu t in 'fu vjIMik Hl knihy" I Iim Utíittlui riinlfi ii mitiriiliiiMil

ctvn ititui mok tu seržanta a sa
Mhlili ho DtUkilv který pQvnlo ku Kil inu Ohft ruská
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