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ÍO POKROK

Rak vyhojon k domova Mileneo dobře vaMltZCESKfCiníUJTI m rr Mari k
o ! milenka Jf#o i práce doma s

ablré pnnlvadl militnéma pornělvol rrihrriin'ii
t U _ a i _

Vl tlili m nrtlá rok Matoa ra jho dinirtjr překálk nmínil al

TtimAlik rhďlý tkilUa f Hapre
ItlotA na líorail bl f potMnfeb

rad#j dívkn a avita apřovodtl
Teitipřissl a Vojtaeui tvé milé v

Artrety a mit milenH rmvinal aa

▼jirTBiynij nifanim

AvorsSarsaoarilly Za jediný dollarII mfrí'h oMrn titl détmli dne
i

i
J
i

íl ďibna lírt narodila m ma dtel-- stfaéný thihviot Za okamfik na
To léta obtěžována jm bvla bo lo vlak Telta vyíábl otřa aabroaleleell Dl kolen Jíl ranoví UktMfnne

£4(ka a dne 3í énora lMo naro liti
má troJ4tka — l'o fca(oA ta ný nftl a In jakoby pn#dlý ponořilo4etfa]f I itli i raka olíífiilfo-

Hf 411 lakotlho bolího polthnAo rtřl hole di étřob Její Jll poran fe nelte filo řifiltl ebvih při li- - trmláváma ikné obleky I vrhl itn bwhy t 4

11 rntob btudltay Iwbf první rání klař i4M dívku do
f 9 9 #

do S rokťl Obleky lylo nemohou bftl svány 'etegintnlmi" a

nemalí renri dvoa a Půl dolaru se to Nou vltk Pevné fcsím- í-

voia byla taehranř-n- a Jako h po-

sledním útoéiltl přimlne Jem byla
k alf vání Aver'a řtartaparill a jo

krajiny lvé pále klfala IhfkA naAtfanniiifa IMtleb řftfr
dlalba TeíU iaa liv psk milenáIHjil# ajlol ÚMnlk t mMrlí- -yauu několika lahví txuit poflínal
jMil nikolik ran dlouhým ktichvnll#k4 ňMAřn f I'ra# příl# dne S

rové tmř relovtnné oblaky tiht málo 4n4rksml 8lobené a

daji vám daleko vMí ntpokojertf nelil obleky ia ftl platíte

jinde vine ObUky pro dítky proUtim nyní ta ceny neobt- -sfcým nolm dslsent 6tk ratřna ka $ bod f rtmd do btta
nlná dívka dopravena byla di bliiké♦Jch rodiíft Uatka ftinlla fia řajni mírné Ifáme relé mnnlfv( obleků jel prodávám no

mti tílky 1 Jíl draboa noe kořslny kde hrto potom skonala
Vrah byl aa tťka rbycen a soude

UtiO a looo a eelou láobn oblaků pn JK0NOM A VUt

V0ttAW nelvftll vlblř mám v nviiib U60 a! 1160 oble- -řobfřiI HtRodtrllil "OJpMf mft#

oIevidánmatko" olabral do itího okoj(- -

ku( kde i okamlik vttilíl ti rloa i
kách které viModem k cen iyhV{ iálný obehod v leml

Vfeebny ntle obleky mají tři dobré vlstnotl ra prvé vtlký

vybht ia druhé ťl i a ta třetí trwinlimxl Poslední vlaslnostfifflř9 do pravého tiina Uk Mor 9 IndU Ztlím eo velmoci

)' 1 mrt okamliil niabdovala nemohoa a otáikoit krétkou a místa taruéujem
ZthH 9 diAě Na dol Ladvfko! přihwlib se v Caříhradl noo co

a Mot byl koocm óoora brrofkf'S'%
„

j
: v

vrb oetré ivftlo na pomr meii
velmocemi Dne 7 břsina konalaJoiř LUk atmlatnin dobfvioftn
tam acbati m#tlnárodní adravotnlobil ¥ Boti otevrtnéra plinl Zoe--

rada Haský delegát vystoupilanaltol atrbl ae na klenbě pliaa
Jfakty le mor v ladil ae vtmahl Vohromný ku ublí apadl na nlho a

M atricoti 1 ťlratí í#oli€et4 Ud OMAHA NEBIlombayl bylo ta tKlednl týden přeana mftě JJ aamrtil
800 úmrtí a 800000 obyvatel ifttsto

lilo Betrt alt jm pťt tom léku ai
bol&k úplné m lahojit O l té itobf
Imui aJfvaU Aitr'$ Hrttri!la 11- -

SmrUtny pU i druhák) tmi a
v tněstě 390000 ostatní pomřeii nebS drnbébo patra bytu lAmeóoicMbo
se roautekti Kas vinil Anglii fepomocníka Krant 1'fecba na žílko--noa ia £a ]ako iflfcfho to{leia

iiititla krvt a t kutřno-t- i iU proti úmluvě porušuje ustanovenífé fpadl dne Ueina a otetřeníhoM mi !a brcb b nřj v domácnotti
Booh!a bíil" - Imf 8 A Kni ri

meiioárodní adravotnl rady o karanokna a pldem altemhlav na dlalba v
Kw C ar-- v tittluií k jídlu lalxt( ivrař nn(Ajt I
Ě Al jKI I i wkllvwlolíaluUu éialné I TCtaM4i VJ) irívtnl Híé bolil hlay I &i A ~ 1 I i ~ l J _ - L i ' I t É

múr jau vamaaj pnnoauo B I0aiISIoomfictd Iowa ulici tříletý Aloi a tp&eobem přller
jel i Kombaye bea karantény přibyním umrcen Lsbka byla rotř!
la do Hatama Je nevybnotelno gt?ivfy! Myyójiírili ©KforTniatlna a nohy i ruce tpřvrileny Ne- -AYERfS prohlásil Kas ustanovili mimořádnáilřlí iícřoo bylo lim fe Přecba
opatření aby lodi proplývající cařiJed lni 8araparllU a?ét raUrj před odchodem avým a bytu oteyřel 1 Ixnfrlr revnislUni dnu u M líniínl I _

rif lkj I hí tuhioi údii kintibA eia( od--

I kUW Mrnj Vítlv iliJSúrinkuiYI I ♦'Wokno na které potom chlapec ae £ hradské protivy třeba a transitem t
Indie Persie podrobeny byly 16ti

ájpwoTjr puir wn'Jí jitr davoiti vyletí a neiraitnou nibodoo
denní karanténě Prohlášení Kuaoopadl na ulici

0 Q GS IICKDOO COVyfOtKFíIDvo vyvolalo bouři meti delegátyikbwraldy m vojité i mnoliDi C ROSEWATEK Angličan tačal dokatovati že průli7Ak ae jako by v olomoucké volen
vy Jeító nenáleží Kaska Ital nechaliké poéádce byla vypukla eebevra PRUJEfi

řlll lakiír jcnt vidy nebexprťnf 'la-- I

úderní křrrť uiímfiní tmlcRtí v ži-

vot! a v atřevúch prfljem vyéH

asct a
50ctCcs: 222 v Bee budově sdravotnictví a tvrdil 2e Kasko podtedoi horečka nemine téméř ani

týdne aby ae to a některého pinka
rývá anglický cbchod ca východě
Kek k torna dodal že Kusko má

Mfe rirtuua Bita

TtlcfM M4 ŠPÍRP UOIN ÍHHI1HD UBO llííiWIHnepřihodila eebevraida jejtl příčin konat protimorovfc opatření doma a

bývl nesnáma Tak opětné atřelil neraa pravá aavaaovati Turecko keseia 563 (L 25 iL kL St Maní
v kterých cťtite bolest nrbo tuhloť nabudouae ve atředa 3 břetna o 8 bod rino rotucnym policejním výkonům

Předseda byl nucn Dán&m delecráTtUr 11171 ruznoftii twiemi revmaticke a neural- - 5Ctve ípitAUkých kasárnách vojín J
namoeniny boule ottklin ae ztratítům připamatovati že úkelem jejich9MULHJL nBIl Horák a Hranio Střelil ae na chod

aar Mluví Cetky
není reaiu politická otátky nýbrž
raditi ae aby asijsky mor nebyl do

bé kaaáren te iluiebol poíky pod
bradu kulka pak vyila pod oken

pravé ikráně Tíice raněný voiin

nvropv aaviecen ltasa nodnoro
vali deleeáti turecký fraccoutaký
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Ur fi P Clements I li á i r i rozbolí i horka z namáhání z pftliančho
dopraven byl do vojenské nemocnice 25Ctněmecky a rakouský a tak návrh Jeho

přijat včtiinoo hlasů a oodán sultá III i V í P'"i odenl ze zácpy t la bot ti nervQaw v V i m Ale vždy pomohou výtečnénaKItiter Hradisko Horák přiíel novi ka schválení Jednání evron- -— " r_—zkušený— v úterý v noci a dovolené Pokua ake tdravotni rady poskytlo podobně
sfcbemídy uřinil před araky četných smamy oorat isko poskytuje ledná

vojínu při cídění puíky O nadra- - ní evropských diplomatů Tito
otevrou do Evropy brán v válce a --v w m ~mr m V Ikřii na nrtfiu v záltrh vAhorlékař a ranhojič vení Horákovu ae vfibeo pochybuje mSC # I rA I I vc'ny ""ajtené vjednom niítě 35Cttam ti pustl jimi mor — — — 1C IlIlfTULokomotivou přejet a usmrcen Jan MBmBBJiMaaaasBBHHBM

Přeplavní lístky
Puta 55letý dělník taměetnaný na

v Clarkson W Nebraska státním nádraií v Praae ubíral ae
Jsem jednatelem viecb Dřerjlev

# __
dne 4 břetna po 7 hodině večerní

po trali Při přechodu kolejí na
nich linií prvé třídy Prodávám
lístky do vdech části Evronv i mřf ÍPDVVí imé cil0Páníky Skrkavky roupy

Vel—4'IvV I ťato i tajemnici z lldokého třla vypudí
flr E UQlOTÍ 35ctviadaktu blíže bubenského nádražícfiiner Nekoupíte nikde lístky levněji Ťi

aao2 a mne lístky koupí docílínepovšiml i Pata že proti němu

ČESKY LÉKAŘ ryčme aopravy íeletniční a oejpo- -
nodinejsi jitdy po moři
Nalétnete mne v nísárnA BorlinirCSto aa nit li a fUward bL 8bmí

jede osobní vlak a nepoaornott avou

aaplatil životem Lokomotiva Puta

t&cbytila a příšerným ap&sobem
usmrtila

ton dráhy v čísle 1502 Frn rn niBlack řít dreH 210 : - rVA nedívejte prudkých léktt proti zflepě lk pH- - I
LlctCm )emni chutl jUtdho úrinku bez boleatl namá- - IOXIA1LL NEB&

umana wsvstivte mn oobno neb
dopiite na: J B KEYNOLDS íVitv

Úpadek německé zdloíny v Jimi
m íiivii nanicuHij vyiecny prou zacpe 'jja--

a

kolice a včtrnm jeat ICla tlíona 1438 Paeaeneer Acent Burlinorton linuto„ „ n 1V brněnských Živnostenských kra▼ DiMraé k ulmol od 10 de 13 rino od $- -4 umana neo 336

©l5ll@(5f lMS(§yg@gTíObydlí ? iiflle 1619 Center allce 500000 jablofiovfh stromkfi

ších panovalo 5 břetna nepopsatelné
idíSoní Na ata starousedlých váže-nýc- h

měčťanukýcb a řemeslnických
Telefon y ebydU 1674 ZYLASTSi LÉKY PÍtlPRAYÍM ZA $300 l'0SLKTE-L- I POPIS EM0CI150 nových neileDÍích druhů Mi

mo těchto máme hoině hruínf hrorodin účastněno totiž na úpadka ně
mecké "Spar-- und Vorachuaskasae"Dr Rudis-Jícíns- ky

akvi iveatek třešní révy rybím
angreéto malin jahod a ostružin

—ČESKÝ—

Sbodek není jeité t]iitěn ale mluví
ae o 300000 al Úpadek jest tím

oeudnějSí ježto jde o ručení neobme

viAfttnt sbírka stinných a otdobných
stromů Zailete si o ceny atromků
loz al rrmnt natlma vám unl

LÉKAŘ A RANHOJIČ aené Jak při aouvialoati tájmfl ixevyaavame zaane kauiogy
Doptáte na Menirv Jiroi

V CRKTE NEB th3—3m Crescent la
obchodních vBrně ani jinak moino

neí jest meti postiženými i mnoho

rodin českých

llambursKo-Am- cr akciová paropl spol
Ordinuje v lékimě p Fr Neděly Vražda na tdici V# Vinohrad 3Telefon číilo 32 15tf

ské třídě v Karlině procházel aa dne Mům l IPf©plavní ceny 1 1

6 břetna po 6 hodině večerní Václav
Po pwolodích expresních nejrychleji! jítda přea moře ta pít dní 21 hodiTeitt 26letý lakýrnický pomocník ranbnllfkatójstarií a uWknW M1 itinll

? Rebnuwe ett

FTEi DOLEŽAL
přialnin do Sviratie o Strakonic

Nw Yorku Z namburku
d Hamburku: do New Vorkujlo parolou len exprensních aT4no imJi avyraMUlaafaakikařaanialir

A Man mmU ttijH drahý) k vjrka- - XZabýval ae úmysly vražednými a aby Po parolodích pravidelných aw m en™
)al kai44 rfay a bolaatl aa lilaodhodlanost jej neopustila taopatřil Po parolodích Union linie 12700 I340O

Tm Frtmon t lVtr
Fnatoulk ochotni rUxih pf1pMch oud-i- h

T kterákoli Cáatt d(u v takmkoll (tou-laa- b

poradu t lakémkollv prlna14 15mA
akoodDl taJllfuJdobr4 Talodky a7—

A Mí m U lfi 1 I'o parolodích Baltlmoraké Unie #3700ei společníka vojína netnimého
dosud jména který měl neiraatného jmi um avi mm

roparoiooicn uaiucie unie do Štětina I27f)0 te Štětina 12960
Ohledně přeplavu hlaste ae uuimim rncc voietaj rmni Bab milence v úmyslu jeho podporovali ll V I _ fn mu arsncia a aa'j mm tj--

J

Ufaa Maatl atalf St Xa vaaka HA5IBURG-AMERICA- JÍ LINEV aaaftajl aa Mjaiaai dtl krabičky
Cekilt na svou milenka S&letoa to
vární dělnici Kažena Horkou kterái
ne!meniího nebetpečí nataiíe nbíra ti aa tllt boalML ati

137" Noý aexoam knih Ue obdr
Ittl úplně adarma ▼ tiakárni Pokr

Záp Piíta neb přijďte i pro nžj la ae s továrny obvyklou avoji cestou
7 Bromdway aaaai iHdovay NW cor Itandolph & LaSalIe 8t
HKWYOItKl 1—-- - J CHICAGO IU
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