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vyulovilí že poraněni Smolíkovo

netd životu nebezpečné

NaS ntará oala čenk4 v Ht

Ioiúh muže bononili hk tlrn že jedi
náze víech čenkých mřnt pčutuje
fenkou zičv(diru Operní odbor
Lumíra připravuji ku dni 10 IímIo

padn zpěvohru "Andulka" od Ko

mana Nejedlého při které ťičínko

vátí bude !cčna Hcrta KozIova z

('tiicaga Závidíme St Louíhu jeho
UHpéchy ale přejeme páriům pořa
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Cutlinga Hpáuhal namovraŽdu v

návalu okamžitého HÍletintví dne
21 října večer po řentó hodiné
Zanechal zde vdovu a 4 dítky nej
mladit aH rok Htaré Hozen byl v
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nč Tbeodoro Durrant kterýž z
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Iiukopini krdllxtrký a Zdeno

honký h přednáškou J A OliveriuNe

o týchž

'iiijetmtoi zloíHnu na Porter Scpia

re od H C Farjeana přel z angli--

činy

Tajemný hrad v Karpatech ro-
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Druhý muž byl h'ico též vymrStčn a

kozlíku leo poranfní jeho není lak
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i V Chicagu Hpát hal v úterý m
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Htavitcd a kontraktor Jonef Mráz
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leno jent doHiid rouíkou tajeinHtvf
má ho ale t% to Jo učinil lak ná

nledkem nennází finančních
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ze Hed ni i oHiniii jnou vyliHtény a

IiikIoii v brzku odevzdány vcřcjiionli

Mimochodem ubezpečujeme 2o

obrnvnká ta práce budu a zuHtane

chloubou v první íadú naAf a ve

druhé řade vňech čeHko-americkýc-

oHad Jent to dílo Jehož ho povolaní

protože Hchopuí Hlrachovali jež ale

provedli nentudování pouzo délníci
A tak debrá vňle a obdivuhodná

obftavOHt opělni dodělaly ne tiupé
clili jejž jim závidet budou Dlít

příčiny učenci Vol

Divadelní kritik Ilunecker od

čanopÍHu AdvertUcr" puntit ne do

ontouzení nepřítomného nkladatele

dra Ant Dvořáka dobře véda 2e

napadený mbudo a nemftJe h hájit)

Vypravuje kterak paní Thurbcrova

no patronka národní konservatoře

vyzvala hoHuneekera aby ho trochu

provctJl inéHlein a ukázal mu alona

tuliž tenderloin (povřetný okrea

tuezi itroadway 7 avenue od 'Ji-d- o

1H ulice) Ilunecker provázel

prý Dvořáka po Proadway vd 'H tl
do :it ul a v každé hoopodé jicl2

je tam bez počtu vyzval ho aby a

ním pil americký kocktail Doktor

"nilékal" že ano a ta to Alo od

lioxpody k hoHKHlé Doktor začal
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Ilikt ilť4 t krajiftkh tamních
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lUtfrh Venelaelw foiilMe
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vou o hrikých pár mil zápaln
iSnlotinÉ potdnala ii 6Ih Anlí
viul# kd zlato nalezeno ht ki

Jelikol doaud bylo {„ vil v

mích alabýth muidy m tyto Jedno- -

hltane h řaft % otí a ncna¥tnoli
tito podrobili mnaely podro'Íti e

zkratka ravu Hilnejalbo ! i při
palu Alaky Jel to nícím zcela

Jínfrn Anliff budt muael přivolit
k předloženi hraniAnlhoaporu tohoto
aoudu mfrcfmu — jinak vážné roz

tržen tíámi h neuvaruj'

ht Uenjamin Sharp clen filadelí- -
cké akademie přírodních VfdkleřŽ
před Miláwnm t Ala#ky % vrátit

Vyjádřil 00 o 0ioru tomto liMmlo

vnř:

"Dontali Jhui m i) o dolfl Ung i

tiřtAtt Jhiiio až k dolňm Doulaf
neb k ilulfim hhH řtky Yukon Da

ly ty 0frvovťíiy Jmou wytulik&lvm

liotcchihlCk a jliko2 tojf vytfienl
rudy [HtMte I1J5 a doHtariu mm t nl
ca $3 al 15 datu nosvati to lo vý
líikem vfco rifl nliiíriťm Celá

krajina tato jcnt plna laa O toru

Anglie dol)řo v( a proto takó tapocla
h novým vymřřovánlin hranic 1'ruh

o který! yot vzniknul iOHtouHn

byl Spoj 5l&tfim Itunkcm a v lim
kdy nim odwtoupcn hyl iniřiíi
nahimi přeHnč vymířiri a hraniční

řára vjtóena Tťhdy byla n tím An

glie cpokojena a upokojena byla
tím aí do ió doby k Jy o zlatých

a o ncjbohatHÍ tito iknú Ala

nky h di7ví'(Kl:j a Hama moIm řekla

To by ho mi hodilo" Proto tak

prohlásila 2u hraniční Mra uprunou
není a vynlala inťfifie nvé kteří muHÍ

OTHfin hranici novou vymířiii tak

aby bohatá lo2ika dotyčná ťuernt

anglickému připadla Zkrátka počí
ná hí v případu tomto Angliu n touž

taktikou jakouž v případu a Vene

(utdou na jťvo dala"

Jak Ainjlifl tak i H pojená Státy v

Houhlane ho Hmlouvou t roku 1892

lanáňuly ho ncjpři-Mnfjíí- vymf řová-ní- m

řporiilio území a zpráva komiae

naíi jťHt jií hotovou a budo co nej

dříve ve veřejnontí podána Vyrozu

mívá h 2e dle zprávy tito právo

naíe na porné úzruf ano nade vií
itochvbnoHt zjišťováno jHt a lo k

tímul úsudku i guvernér Alawky

doHpíd Na vládé naří bude nyní

0počfvatiabya2 patřičný čau k tomu

nadejdi jednala rární a aby heno

chala ho i v tomto případu od Anglie

ohnouti Anglie beztoho ukradla

nám veikf ry nuS tulen" a má k to-

mu jeíti tu drzont 2e jeítí mimo to

hezkých pár fit lihlo ďdarfi odškod

ného požaduje a nebude-- li si adini- -
nÍMlrac nynejií ránřji počínuti než

doMud Ht byla počínala i nabude-- li

clatá lnžixka ona vttíí ráziiOHtt bá

jiti tul hájila zájmy na5e při lovu

tuleno tu nadno plány anglické

zdařili by mi mohly Tu al aláli ne

nepral a Anglii za žádnou ct nu do--
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