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Četné žádosti různých časopisů
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mo bude však zjednán odborník
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Kald rodák mílnický nčl by chovali

apia tento obnahujícf popia a dějiny
jeho rodiití l'au aplaovatel oprávilu-1- e

náa ku nabídnuti zbytku piu za

cenu valní anížcnou a aice budcm Xýí

prodivatl nyní ca f200 I a isn
íáylkou I)řív?i5l cena $400 Žádný
Mélnlčan nerauaí ae nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť xa tuto cenu je
r pravd levnou Hlaate ae brxy
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Celá městská rada městečka

Washington la obžalována v

hersku na Ralkánc v Indii Au-

strálii a Argentině V Anglii od-
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bušlom v roce minulém V
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Tuhý trest
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valému tureckému konsulu Joseph
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nulu Výhody tyto mfiže akýta'1 pou
re '(Írt-H- t Itoék lulnnil driíha O po
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v témže měsíci roku

následkem nepatrného nedorozu
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