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úvahy ve kterých ae vřtiiné vy

kjtuje rolopltný omyl Uvaluje
na o možnoHii zmřny dynattie v SrU

nku a namnozo pokládán jont jako

legitimní pretendent knlle Petr
Mám védoml §vé po-

vinnosti abych pro případ žo by

arbnký národ povolal svou první dy-

nastii zpčt reklamovat avé nepopl

MÍMourl Tnto ponlednřjAl nlllt
v dobú přítomné a k jakým oprávÍl a v nejúrodnřjil části Orptfonu kde jenom dktitek uvrchovaný fpanl

a činy k vrcholíim nejvyíSím ho ne

soucl a jedným i tčch jent národo- -

§ rodnosti slynoucím údolí Wílla Aule nadějím v budoucnu A k toialuliuj zJrnna p uornoati 1

na miipu pouél rim Io JiJnl
muto obrazu I my přínpfti mámeilo řeky blilo místečka Dii n-l- f

iníl t i 1 n ií ml ťnrtliriilit Iilavnfho
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nňiantnřním ne Národopmná vý pitná ! Mi lidový to býti obraz li-

dový a pro lid !

MÍMNDurí jrtt poHud cKjfo opařeno

aA k2l v tťrnž plUmu jako nlřťdnl a

jilnt Kannai ' ÍÚmIÍ v ynvftluje ne

?Kta Orionu tltajlclli ani 0000 Hlava bude jako na dťtkaa éeho ma

lý národ a jeho jednotlivé VÍtve po
to ovíem tím Jo v Jihovýchodní ia-- nvřtřt rozlrouSené dovedou co doká1'eli okolí toto jrxt rý krajinou rúd StamliulovíiRli při řecu AltMHiNHippi je krajina zati lze při vzpomínce na nkvélou

luinuloit jediné zdravou a cinneu
íci)iřikou a my nifilťiiii) s vlaxU

io a'an4nl douvčíKíiti tu okolí
mocitlovitl a nezdravá v jihozápad-

ní óáMli pak t rnitá Vnakto neplatí
přitomnontí Jediné tato zaručujef:llanJu kle riil t ! I ] roku žil

o celé jižní polovici MiHKoun au
národftm budoticnont v boji o bytí a

ie uroílnoHtí na ovoce vftclio dru- -
ovíem nikdo tam nelnou roviny la

trvání Národ řenký v neimtálémSitolctnoHt tato kupu jo jiozt-- ko na západe Vřak slýchali jnine
Hvém záanu n Nřmcem dokáže prua t'onoiy ucaHinuy moiuno tu

ratelné vlastnictví Jako pohrobek

rodiny Karaďordéviču Jsem nej-starní- m

členem staríl linie Nadešla

chvíle kdy ho mi zdá býti nezbyt-ný- m

sdělili veřejnonti že svá legi-

timní a nepopiratelná práva nejsem
ochoten dáti v Sanc nýbrž jsora od-

hodlán zjednali jím platnost'"

Zadeaklo ae mu jo vlasti V Por

to Kerrajo v Itálii japonský major Mo

ri Massamori člen japonského vysla-

nectví v ílimř jenž na popud vlády

své studovati mčl zařízeni pevností

italských s pevnostní zdi do příko-

pu skočil a tam mrtev ležeti zůstal

Mori pokládán byl za důstojníka se

znamenitými védomostmi i byl yy- -

óiiHlcji že lzo tam donti dobró Ichciii
vé na této výntavé avé vlantnl jtulro'n6 tlatl t% nfi vyHaruje
vlaHluí díla nvá a výnledky fcinftporoHtló pozemky po 2 až 5 akr a

čánlecnS vzdólauó farmy od m doroy a jecujo o n8 joHkytujIc

Stambulov jo hruSka dávno již

zralá k upadnout! 1'roto zprávy

že Stambulov odstoupil uemohou

vzbudili takovou jiozornont jako by

bylo bývalo před třemi lety kdy

byl Stanibtilov na vrcholu hvó moci

ftká He že nejvřtSím iimčním mužu

veřejnoHti jent ziuizeti jevinté v

pravý čau pokud jim obecenstvo

tlehká Takoví mužové zfhitavují

po Hobfi chvalnou povčnt a lidntvo no

Bvých aby před celým Hvčtem de
přllťžiloHt lidem ku ncnahloniu

115 za akr koupili Máme za to že
monntroval zřetelné a anne žo není

ytl vlaHtuího ovocního Hadu na

iri r r m Htředul a jižní Minouri eanlouží též
mu třeba přijfmati ničeho t milonti

íHlcni HpiaiKy v odliiiiku hvimu
povnimnutí a vynetření e ittrany

nepřítele chvántavého jenž nerailvi upomenout Žo pOHkytujo nanic
třeli kdož by po laciných pozem toho vidí že vyvinul ho lid český
cích pátrali Kdo z nahich ctenařflí jlel vchody:

'O Áji Lzo kou vlantrím přióinřním na ntupen jemu
piti po 5 akrech nebo

by vřdřl nřco o třehto pozemcích a
rovný Troto význam výntavy náro- -

Lin6 vftbeo o dobrých a laciných pozem
dopinnó jent nemalý význam ten pro

cích kdekoli ví k zavdřel ho naíim
Cechy americké i dftležitý

' i Kdo by snad nernolil Hplátky

Xríeti tody BpolcčnoHt buď vrátí čtenářům vchco Nižním popinem

hlédnut za příštího ministra volen-st- vl

v Japonsku V poslední době

byl velice zamlklý a zádumčivý i

mysli hc žo Hpáchal sebevraždu svou

následkem noukojitolného stesku po

vlasti své

1'ovážíme-l- i že jedná ho o národa

rádo bavl vypočítáváním co uy nyn

jeStě znamenitého vykonali kdyby

byli Hetrvali na veřejném pftnobiňti

a jaké jtou z toho Škody že odeňli

A zatím možná že již nejbližnl doba

byla by jim přinenla fiasko a po

liunku hanebný pád

Hanebného pádu dožil ho Stára

bulov dvakrát hanebného proto žo

tychz a poměru i oKoinonu£j'''jjířo uložené anob da nApia na
naňeho čent jehož vřrnými vždy y- -

aJtt jaká by nplittkami třmi byl
i- - 0 vyplacena ny býti máme ni juden národ co

(zaslAno)
lh 1'očuje bedlivfi o nad pokud Jos rřiliornkému ve Scliujler Neb jich na svřté bylo četný aneb ne

četný nezhynul ve hvó jaroHti hod
t J Utntku nebyl odevzdán V náhradu za ohnivzdornou po

JOvocn&řHtvl v Oregonti provádí ho nepadá t příčin politických nýbrž

nánlcdkem ohyzdného skandálu jenž
kladnu o kteréž jnlo vřdřli tak

dobře jako já v jakém Htavu ho na

noté a vynpélonti každý klesl Henlý

netučný pokroku nedbalý a povrhlý

Zde jako vňude jinde vykonává pří
I v ?nl liž HyHternaticky a ve velkím a

už as před mčsícem pronikl na vo- -

lézá jnein vám zunlal na požádániWní třeba hledati teprve trhů nýbrž
S í i a „i_ řeinoHt kdy ho pronenlo že havov

15000 notu váni kterou jnto mt při
roda dlouho nhovívavá na konec

Houd přÍHiiý avňak též Hpravodlivý a
tehdejší ministr vojenntví Slambu- -

f iéna prodavajt ne buď na tro prodeji vyHtavili Notu jnem zanlal

A nylicM loďstvo v ll alii A nglic-k- á

válečná eskadra středomořská

navštívila Benátky Listy italské

přičítají návstévé té význam poli-

tický i vidi v ní nové osvčdčení stej-
nosti zájmft anglických a italských
na Středním moři s ostnem ovSem

proti Francii namířeným Jest to
ostatnó nejvčtáí cizí loďstvo válečné

jež kdy Italové viděli Cítá 10 lodí

301 dřin 4238 mužft a 350 důstojní-kf-t

pod velením admirála Seymoura

--X- Obtlržol --vSK-

první odmřnu
— na svfct ?y-stav-

6

pro celek blahodéjný odHlraňujío a

p Joh Zorzanovi notáři do Schuy- -
' 'sch aneb ayrovó Bklizenó aneb
' íenó a velké ovocnahkó obchodní

lova vyrval na Houboj a proo tak

učinil My jnmo tehdy čtenářntvo

nemravnou onou hiatoril uSetřili
lidHtva členy zdravému rozvoji a po

ler by zuležitont onu a vámi vy
rovnal vy jnto ji vnak nepřijali A

zdáloť ne že nebude míli jiných ná
kroku nadále nepřÍHttipnó a tudíž

zbytečné a Škodlivé Toť je záro-

veň to jediné pravé nezvratné a ve

í my v Portlandu t jinde prontřed
rí t[ obchod Dlo epr&v a pojednaní

i úřední zprávfi státní komino za- -

prolož nděluji vám jcnlč jednou že
sledku kromé BvrŽenl Savova a to

nota ona ho doHud nalézá v rukou p
Hamo bylo by příliň malou politickouradnické z r 1893 daří ho neiléne Zei-Knn- kdo ít můžete obdrželi-
udttlontl- - Když ale za padajícím

liké naučení jakž veliký nán 1 yrn

nám praví jejž veíkeró dějiny nám

poHkytují

'
a Svenlka italnká a předmihuje každé chvíle v záruku že jnto Hlroje

objednal Savoyem letl i ten kdo jej dolft ntr--

ti iiiechny jiné jak urodnontí tak i ve- -

Spoléhám Žo na vano vlantnl slova čil nutno přeno vňecku nechuť k onóProto národové čím mcnňí jnouVJkoHtí a přináíí nejlepňl cenu v trhu
zpet nepiijilete nýbrž co poceHtný

li ! __) I wlyJZántupee onó upolecnonti ndřlil tím vřtňl činnont vyvinout! mtmf

aby i při BkrovnČjňim počtu vémm ti z (iio nicn ho zacnovaio a voc ko
nofine do pof-ádk- uvedeteJífáffl že když bylo by nřkolik iicant-rjlk- ft

kteří by hodlali sady tu nobc

hintorii sáhnouti zvluštů když i ta-

kové orgány jako "Polit Corr" ji

udávají za vlantnl příčinu nynčjňích

osobních zmčn v Sofii

Uývalý ministr Savov má mladou

hezkou ženu a velmi sličnou HCHtru

Binkule platnými a závaznými cleny lidntva

byli a zántali a že ve vněm o zdravý

vývoj a pontu n Bvflj Um víco dbali v CREAMth V cJgt0Vn výlohy vyalance kteróho
1 ! i „1: n„ „ „„m Do Kansas City Mo

muní To ovňem lidu čenkému ve

vlanti ukládá fcilont a bdélont zvýše-

nou práci kteráž Hmčle čcliti maže
liĎkladno ho přeiivedcil3 Naním nánúm odběratelům a ro

ÍO cen5 pozemko adčlii nám že
jf-- if i

práci nepřítele a ciziny vftbea Aby
dákom nanim v (Umo dovolujeme ni

oznámili že chvalné známý krajan
Jan Martinek 2112 Ilolly Ht

rOUUVSJl ho uv nnuuiuviin uyw

U í ým vyaázeny po 50 až 1 100 akr pak řady a nlly tím Bpíne so poznaly

aby předevSím ten národ pokročilý

Jednou mezi úřadními hodinami

(Stambulov přísné na to bledí aby

ministři drželi úřadnl hodiny jako

diurnisté) přinol domft a tu nalezl

Hvého přítele a představeného
Stam-bulov- a

ve své ložnici za okolnoHií

které ho přimčly že svého přítele a

představeného pořádné zmrskal na

to mu bambitku podával k okamži- -

iifiivcal u'liotv imlnnlAlHt vl nameh
I

IjňJrocno sauy peiueie maji prycenu
Jgjhri nojmenífm 300 za akr a přirůstá poznal nám sebe kdo Jaká mezera

ITeJd-olsonaleJ- l
: ptipraven

íintÁ Jest tudíž ojirávnřn veňkery
záležitonti obchodní za ná vyřizo-
vat'! a odporoučíme jej do přízné ct řii nuk inutio kuntne Proti lmaby ji za v čau vyplniti mohl kde

j rra na ceno roOnfi při nejmenHÍm
7 i ) po akru Staré aady prý mají iakv čin ku cti vykonal pořádá ne

vnf r ——

nonlt ktmtnet JlnolJItot
— vo tofiuuKO v řořftKUJ 3krajanu

T %nu aJ 11000 akr Jakého atářl právo výstava národopuna dílo to
Vyd rokroku Západu
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