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Jitxticní vril la provedená na po--

ulanci I)(fclice výuiincčnýiii noudem

paleriiiMým budí v Itálii nejví-ti- i

rozčilení Ibfeliee publicínla a x

planeo niciUký nálťžel k nejvz-líl-
a

nřjifm a duievné nejbytttřejSfm mu
2 um Monte Ciloiia Mel vAak '

ocích vládnoucích jedinou chyhicku

ujímal ho co nejvřeleji trpících
ti i v i

zviawie uuiicivn a ueiatu se

nvým republikánicmeui V Itálii

Jí k známo Iheoretickú hláftání repu

blikánských zánad o iielrece přen
to alo byl muž jako Dtfelice italské
vládé iiiiiejvjH nepohodlným zvliře

když tato dobře ni toho vědoma by
la že Defelice jet vtíkerýni lidem

HÍcilHkýu přímo zbožňován a že na

Sicílii platí hIovo jeho více ueŽli

slovo krále llumberla Když ne

dávno lid Micilxký nemoha již díle
nneuti bídy sví' vzbouřil no proti
úřadům by! ihned Defelice vládní
mi reptily obviňován 2e ntojí za po
VHtánfm tím A bez ohledu na iru- -

rn unitu poslaneckou byl také hned

po prohlášení ntavu obleíení v I'a
lermu — co jcHtHtarému revolucio

náři CrÍMpi po jtrávu a ÚMtavo 1 —

zatčen Za dnu by ho ho policie
Mitva byla odvážila dotknout! Ale

vláda ocitla hu činem tím ve veli

kých rozpacích měla ponlancu ve

vazliě nemela ale proti němu ni nej
meiiHÍch dfikazn

Tu několik zrádeft kleli nepa

byli tenkrát už ve ulužbách

policie když hráli ni na revoluční

agitátory obvinili a také "uuvědčili"

svědectví řpicla a agenta provo
katéra váíí v Itálii víc než ořínaha

poctivce — ponlance Defelice o je
hož články m až donud první itaUkó

listy byly draly že chtěl učiniti zo

Sicílie brannou pomocí Francie a

Uuka (!) kteréžto již letos vletí
mělo vyslati prý své voje (!) na so

pevný ostrov utřcdomořský samo

fittitný stát za onu pomoc že vsak

Knnku a Frsneii chtěl postoupili po
eduom příxtavu na omrovč tom

Nikdo v celé Itálii nevěřil této bá--

choree nesmyslné a nikdo jí nevěřil
ani za hranicemi ba nevěřili jí ani
oni "pitblicintó" brrlínitf a vídeňští

jichž jazyky jinak nenechávají ani

práAku na Crismho podpatku A ne- -

sám: ale udání 'aiíentnfprovoka- -

terftv" bylo velmi pohodlnou zbraní

tomuto muži jenž kdysi učíval sám
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Ii v pravé pmIuií vé pohnutým

pifiblmm ivlho přřllófnl 1 lm

In přivé proto by nbylo ill4no to
IioUí irýnltdku pMftřnl Uehto

ftkt musilo hfti oudcnm ďe
i ý rr proti íhUví i proti ví rtu i&ko

nfim roikáxáno by vynvli roznudck

nad Tebou remudek jcnl ala mula

pUtiti jen potud pokud udrlí nu

vláda náÍII Do nebn volající ne

Kpravedtnoot chovi víak v oh£ ama
E&rod-- vího pádu a odplaty"

Nelil ladil rnojo dceruíka trpěla
vyrážkou jež byla následkem ty

krve a zkouíel jsern proti
lomu rfizné léky bez výslelku Co

účinný pronlředek osvěděily se ko
neěufl Dr Augimta Koeniga hatu
burské kapky — O ť Kngelhardt
Jtliernonville Iml

Pozor !

Cl krajanům na venkově ozna

muji že prostřednictvím mého ob

staravatelského závodu mohu Vám

ušetřili peníze při nakupování v kaž

dém odboru jako grocerním HtříŽ

ním oděvním obuvním hospodář
ském železářském hudebním zlat
nickém hodinářském tabáčnickém

doutníkářnkém likérním lékárni

ckém atd

Chicago jest nepopiratelné největ- -

bí zásobárnou v této zemi jeho pra

meny a výběr žádné jiné město ne

předčí a odtud že i v nízkých co--

n&ch není k překonání
Jediná zkouška Vás o pravdivostí

tohoto tvrzení přesvědóiti musí

Kdokoliv c Vás co potřebujete
výše uvedených odborá ať jednotli- -

vě aneb společně obraťte se přímo
na mně a ujištěním že uspokojeni
budete hned při první zakázce neb

úspora peněžní a spravedlivé ohslou

žení bude Vás stále nabádati k dal

šímu se mnou obchodování

Na dotazy odpovím po obdržení

2o poštovní známky Pište o kata- -

MAX KIUCIIMANA

774 a 770 W 12lh St Houl'd

Chicago III
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Ct krajanSm a odběratelům našim
New 1'rague a okolí dovolujeme

81 oznámili Že p lr Vafuktk
při jmul jednatelství všech časopisu
našich a tudíž oprávněn jest veškery
íáležitosti obchodní sa nás vyřizo
vati Doufáme že krajané nasi dft-vě-

ru

svou mu věnují a ve všech zále
žitostech obchodních na něho se

obrátí Atltn Pok Zt!patlu
Knih Americké a llotjmldřc
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Meh spadlo podezření j'ni Něm
i Ovsem dívili Angliemi'' vel- -

ui všemu neboř myslili že ru Cí

li jr mi zceU jiný vliv dlouhuleic
třmo německé nadvlády

ÍW truchli) j Ubohá žena

zbiizujíeí opravdové politov&nf
řivedena byla v průvodu tcilici

m #

leh strážníku k jřc--- t upkoví tmi
oudu o Ovocním trhu v Praze by

jrodi-ovídal- a ho s prentupku — že

broty Byla to 30lelá Mario Ponius

U a Chotebořc Ví kem m&M j ílř
fř! otavou ulařena Nvtloxtatťk a

yl vyryly jf vilitulnó tojy na

Hřích Nmla na rukou riťinluvnř

řtva tři netlť-lt- í Ktaró iJnihř dTcko

teró třprvt) přiJ ned&vneni cliodit

(i DHu6ilo bř?lo vedle nf A
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o! uvíral jt-j- í rdce Vfml nedávný
-- íii teprve dny byl muž jjí odnouKen

doživotnímu žaláři Z nouzo za

ždil třetí své dfeko byl vňak vy
átrán a uvfznřn Soudce VKldudem

jiolitování hodnómu OHiidu TomIuh

vyrotřil jí trcHt yčzení na 10
1 IVIm-- iin UiieMia do cely ho Hvytni

elmi kteró již v neiúlleÍHÍin veku

Jiářeti rniiHÍ útrapy tnalky adychati
aný žalářní vzduch
t

0 detné sdevraSJt! IreHtanco na

Fórech přin&Hejí 'Plzennkó Linty
to podrobnosti: Letos dno 20
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'ořech horník Ferditmnd Koulilo s

M„ f„ 11„1 I Ru liji uunuilKeii pil-
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iře pro vraždu syna hvčIio Unueřtl

e totiž upoleině ho nynem žo upolu

[hynou na kolejích železničních ho

ovraídou KdyŽ vsak blííil ne

lak který jo usmrtit měl vrhnul

NCbehler pod jeho kola jen yna vó- -

lo H&m vnak nemel již odvahy aby
lakem přejeli nu dal Udal ku u

etnictva byl dopraven k ooiidu a

iHouzen V trestnici na Horech

ěžoval prý si Koehler často na to

e zkrvácený obličej avého dítěte no- -

fHtálo před sebou vidí a jevil znám- -

teíkomyslnosti Konečné odhod- -

um činu 15 y! zaměstnán v dílně
! které zhotovují se zlaté líntě a

coval u kruhovité rotační pily
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BEROUN
? scycroyfCuOůBí Minnesotě

při drá-r- e St Paul k Dululb Na
dobu neurftilou se tam proiávají
pozemky po 5 akr 11 klen po-

zemky ty viděli a prozkoumali tvrdí
že mají daleko větší oniiu a my
smělo mftžeme tvrditi že nikde ne-

lze lak pěkné pozemky za tak nízkou
cenu koupili Pozemky jsou u samé
železnice a všude je hojnost dobré

vody O mapu a další podrobnosti
pište na

Jamot ItluzťtU
Masonio Halí St Paul Mino

Tflmí

Máme harmonium (varhany) Ster-lin- g

které mužem prodati ca cenu

poloviční Jent to druh Pearl č 18

ne dvěma řadami píšťal každá o 2 J

oktávě Obyčejná cena jo i750O

My mužem jedno obstarší! některé-
mu % našich příznivců za cenu polo-
viční totiž $3750 Není (o snad

nějaké harmonium t druhé ruky ný-

brž zcela nové přímo s továrny a
ovšem že zaručené Katalog v něml

vyobrazeno a popsáno zašlém k pře-

hlédnutí na požádání

(tdth-t- f) Vyd 1'ukrďcu Zdp

Ur ai!(jist m:xum
#cJ m

70 Ht lii M

ClJSfi4 rn lkkml
1k-i- VA ta jmnn Mlvntrií

In Vf o řiliki'itl fi4'# l i](i Ifio

Na ilHtír d"pl n ? #ř#jfiíhfím
v i't I'ř4v i N i4tofný
Ht fmi4 Mu dfi# fho I

ř il # i4hvn( výbor by kou
dil jfdriinl rnot)o n% rti utrliiřk ho

d "pi-ovítř- U ktí-r- 4m i)h!' II U

výtvor mi piihlikami Jfho podpUil
ani hodn onl Ve sf hftil ihora
uvediiěho výln-r- u rxlbývané dn M

řtfvna I ř byl íinm dopU od vhih

přítomnth bratrů txUouien jeď
n4ní onoho pisiiU zirovsfi při
jato by odpofr lato do vArch il-néjSí-

svolodomyilných tasopUu
k uveřejněni udána byla

ritrd onoho dopisu mezi jiným
se odvolává le mu nebylo možné

% blizka spatřiti mUtra svého a učí

tele p Váo Snajdra Iváfí v tvář a a

ním několik přátelských slov pro-mluvi-
ti

an prý byl lapen do tenat

známým tu inlrikanem-- ~ (opakujem
lova tato pro lepAÍ objasnění) —

Dále následuje jetí mnoho spro-

stých výrazu a nadávek za které by
se žádný "Cowboy" styděli nemusel

1'ředné so tážeme onoho pisatele

jakým právem nazývá j Váo ŠnaJ
dra svým tuintrem a učitelem bera

takto Jeho jméno nadarmo neb

podle onoho dopisu jo asi někdo

jiný jeho mistrem nikdy ato tak

vzdělaný člověk jakým je redaktor
Dennice Novověku
Za druhé jest to hanebné když

se pisatel odvolává že mu nebylo
možno b p V Snajdrem promluvit!
který přec dlel mezi námi a každý
kdo chtěl a ním mluvit! mohl neb

u svého hostitele za jeho pobytu v

St Louis pouze dvě noci meškal a

ostatní prázdný čas trávil a přátely
a hobty 1 Chicnga což oni Hatu! do

svědčili mohou Z celého dopisu

vysvítá Že onen inlrikán a upír jest
vlastné pisatel onoho dopisu sám a

uznáváme jednání také za hanebné a

a odsouzení hodné kydati hanu na

muže pro národní věo zasloužilého

jemuž patří mnohé zásluhy a zvlášté
zdar naší jubilejní slavnosti a výletu
vůbec

Považujeme odpověď tuto co prv
ní a poslední nepřejeme si další

polemiku a zvláště no s osobou která
se pod škraboškou co "čtenář Den

nice Novověku" skrývá bera svobo

lomyslný list ten co pokrývku jeho
černého cínu nadartr0
Znamenám se za Slavnostní Ví bor

Rádu Č S P S

Vóóný žid
Není dílu kteréž by v romanopisec- -

tví tak jmutalo všechny vrstvy čtenářů

jako "Věčný žiti" Jest to román

světoznámý který kaíilý čte se zalí
bením Toto velké dílo čítající 121M

stran jest nyní k doslání nplné za je
diný dolar Sešit na ukázku pošlo se

ochotní zdarma každému kdo ofl

Kvžádit pod adresou
Amtiovna Am% Omafta Neb

$r if tlrecaitlio yyUlkn denní uraSn
IUVvm kMro ldtlmldn- -

Htvl pro Bii noví obnuy Pikoi prác bi
oly iM itrlloa BliiaU m Unilloky nob ní--

morky motno-Il- ) o 0Sfillbrinnn St Pil
Mina TDUlilcU


