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Myli Zvukem lyry Tvé jeden t tynů Tvých

probuzen vrhá v lil ae umJut

t jinkrou kletou Vili clila mu
on líiná ardeft posluchačů všech

jíl nailotichají zvukům sladkých jeho
a ctitelé mu vzrůstají do milionů

Ta hudba ho leptá směje se

a vzdychá opět pláče hněvem hřmí
a příroda 1 ním jásá bouří tel
a i sobectví nízké staví te
by naslouchalo jeho umění
a setřelo ti slzu 1 tváře tvé
Úl jásej sladká Mino anaha Tvá

jest odměněna! Zaplaš jsmutek tvůj
Tví synové se probudili a

v jich duších sálá nyní nadšení

jež vzbudila Českého mistra hra
Zda nejsi pyšná nad tím učněm tvým?

Čechii
{WHostina A Jlurtioua)

ZE STÁTU NEBRASKAjeho rntluiiiastičlf přátelé ho

"liňm jjl" za demokratického kan
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ft$t Jobrtrn sdliH'' pronesl velikouniIIJP pHl JinlUlKltl 'ttou tlltmjU Ihh
didáta presidcntství Kdyby sku

tečně se nu té nominace dostaloPokrok Zdpadu
Omaha Kch

tu by se Carter o volbách pře
svědčil žc v americkém národě a 3£ jichž účinky známy jtou

Ví vtude iako rvchlé
Oraabs Neb 15 dutna 1903

životní pravdu "Pakli těmto tří

dám se dobře daří' doložil presi
dent Koosevclt "nemusíme mít

siarooti o ostatní třídy neboť těm

se také dobře dH" Dřlnctvo
americké by ti mělo vštípili v pa
měť tato slova která pronesl v té

samé řeči: "Nadešel Čas kdy děl

ncaí tak mnoho hloupých lidí jako 9

a jisté
Skutky mužC fřiítrvajI jich

je v Chicagu

Předvolbami a po volbách

Když některým kandidátům

volební nastává túra
tu se dělá různých slibů

ník může nejlépe užiti tvé indivi

duální vůle a síly pakli te pra {IH
ijisté účele spojí se tvými soudru

hy Organisací a spojením se dělsliby

I

BUBNY

A TALÍŘE

nictva může býti mnoho dokázáno
a něco ve prospěch ilčlnictva může

učinili stát přímou akci a když
káže nutnost zakročení státu neb

hnedka celá plná fůra

Po volbách však všechny
odhodí se pěkně stranou

Cpáni radní nabízí se

korporacím na prodanou
OmažStl vy poplatníci

povinnost je nyní vaše

byste na mušku ai vzali

zaprodajné ty Jidáše!

ae-a- a -

zakročení národní neměli bychom
na akademických základech odpí

jež lze uvémi v

Činnont nohou

pomocí prakti
Výzbro "Maine" byl téměř ten

mJrati —
Který president mimo

Lincolna odvážil te k prooešení
samý jako výzbroj "Texasu"
"Indiána'' "Massachusetts"BlLIONOVÝ OCELÁŘSKÝ TRUST VYDAL

takovýchto zásad a náhledů?
"Oregon

'
jichž postavení bylovýroční tvou zprávu t minulého

Chicagskí mestskí volky jsou kongresem autorizováno v r 1890roku a z ni se dozvídáme že v

trustu tomto oalnzá se v celku byly dokončeny a dány do služby

lova

Jen ten muž je silní ktkrV Do-

vede přemoci nebe sm
Statistika nékdv dokazuje lt

lháři dovedou počluti
VŠECHNO MÁ SVftj KONEC— I ZASK"

dínf mizerné lfgíslatury

Naděje jest tehov dohrX kdvž

jest podporována pracf

Do třetice všeho iwiHRČHo: Frank
E Moores za mayorn Omahy

Ani policejní klacek Broatchův

nepomohl korporacím ku vřtšině

NkSiéstí jest váhou na nIž nej

lépe můžeš zvážiti své přátele

Moudrý muž mluvI o svých prá
telí:h o svých Depřátellch mlčí

Úmyslv některých lid( jsou vždy
několik mil napřed před jich činy

Život je krátký a přece mnozí

lidé si ho ještě více krátí otravo-

váním se záltí

Dvoření se jest předběžná Sar-vát-

před pravidelnou manžel-

skou bitvou

Kány zasazení nožem hojí se

rychleji nežli rány zasazené jedo-

vatým jazykem

Moudrý člověk zná svou nevědo
mcÁt hlupák si myslí že se nic

odbyty a dosavadní demokratický

mayor Harrison byl znovuzvoleo
většinou aii 7000 hlasů Jak je

r 1896 a 1897 Obrněný křižák

New York objednaný v r t888

byl posttvea do tlužby v r 1893

8oooo akcionářů trust zaméstoá
vá 1 68000 lidí jimž vyplácí roč-

ně 120 milionů dollarů mzdy
vidět ta Harrisonova většina

když beze! poprvé za mayora aAkcionářům vyplaceno bylo 56 a "Brooklyn" křižák objednaný v

mil dollarů dividend a 18 nul r 1892 byl dán do tlužby v

cky zřízených šlapadel zveličí a
okrášli vám hudbu když hrajete
na harmoniku Nížepsaný zhotoví
vám to výborně a levně Týž má

hojný výběr těch nejlepši a h

harmonik všdio druhu
a zárovefl i Školy české něnecké
i anglické dle nichž naučíte te
v krátké době hráti dovedně na
harmoniku Kdo pan má nějakou
harmoniku ku správce nechť ji
pošle neb přinese našemu známé-
mu krajanu jenž mu ji dokonale a

levně tpraví V každém případě
poslouží vám ochotně

23 JOHN PLUHÁČEK
1416 So 13U1 St Omaha

jež obnášela 80000 hlasů te po-

řádně scvrkla a kdyby byla repu-

blikánská ttrana dala nominaci
1896 Bitevní lodě "Kenlucky"doll zaplaceno bylo úroků z bon

a "Kearsarge jichž stavba bylada které trust vydal i o jsou
Harlanovi tu Harrison byl by povolena v r 1895 byly dány dočíslice nad kterými Evropa zajisté

— V Jleairice usmrcen byl v

neděli nikla litím vlakem Kock

Islanduké dráhy Thomas Johnson
a Det Moinet la Neštětí událo

ae před nádražím zmíněné dráhy
— Ncjvyšší toudcové minulou

ttřodu odpoledne ustanovili znovu
na dobu jednoho roku všechny
dosavadní komisaře kromě loudce

Lobingiera z Omnhy na jehož
místo ustanoven byl K C Glan-vill-

z Grand Island
— G A Salveickin 6iletý

iarmtr bydlí:! blíže Kose Ilill
kosteda vzdáleného asi 8 mil od

Blair zemřel ve středu večer ná

tledknm požití silné dávky léku

pro koně Byt oddán pití
— Blíže Nelson zemřel ve

středu večer starý otadnlk J R

lleam následkem zranění jež

utrpěl předminulé úterý odpoled-
ne Jel te sousedem tvým v ko

čárku když pojednou tplašili se

koně a Betm byv vyhozen pádem
na zem smrtelní te zranil
— Hercules Barrett Coletý zá-

možný íarmer z Cutler okrem

tpáchtl ve čtvrtek v noci sebevraž-

du Před několik dny koupil si

v BroKen Bow residenci za 1 1200
Ve čtvrtek večer navštívil tynt
tvého a v noci oběuil ae ve stáji
Učinil tak v okamžitém záchvatu
šílenství

— V JJeWitt tpáchána byli
minulou o 2 hodině odpolední v

nádraží Kock Island dráhy záhad-

ná loupež Agent Van Aken oděli-

-1 k obědu zanechav v čekárně
neznámého muže Když ae vrátil
nalezl k tvému úžasu cizince ono-

ho přivázaného k Židli Byl prý

přepaden lupiči kteříž přivázavše
ho k židli uloupili JI40 náležejí
cích železniční tpolečnottí Po

lupičích zahájeno bylo pátráni
— Ve Wett Point zvolen byl

předminulá úterý miyorem měiti
Fred Sonnensheio velkou větši-

nou — V Brainard znovuzvolen

byl James Hlaváč radním — V

Linwood zvolen bl radním Tomáš
Duda — V David City zvolen
radním M JBonše — Ve Srhuylrr
zvoleni bylí J H Otradovský
radním a Cyril Schmid školním
radním-- v Wahoo zvoleni bylí
V J Kírchmm klerkem a L J
Kuďrna radním

— V Barnetton vznikl v pon

otevírá oči služby v r 1899 a "Alabtma

podali zprávu o tom jak daleko

práce pod Mžením francouzské

společnosti pokročily a jak dalece
mohou býti zužitkovány pro kon-

struování amerického průplavu dá-

le musí také učiniti všechny před-

běžné práce k formálnímu převzetí
onoho území kterým průplav po-

vede a jež republika Spojeným
Státům pronajme a konečně mu ní

uČíuiti opatřeni k převzetí majetku
írancOMzské společnoHtí
Stará průplavu! společnost pro-

kopala 72 milionů čtverečních

yardů na průplavní ceatě a nová

společnost dosud 5 milionů yardů
Počítá te však že vykonaná lato

práce bude te moci jen částečně
zužitkovali

Nynější americká komise prů-

plavní odporučila již některé zrně-

ny které budou-l- i přijmuly zničí
cenu značné části panamskou sta-

rou i novou' tpolečností vykona-

ných prací
' Leč touto cestou

přehlížejí komisse bude teprve
naprosto zjiftěno jak mnoho vy-

konané práce bude moci býti
zužitkováno a až te admirál Wal-

ker te tvými tpolečníky z důležité
své cesty navrátí tu teprve bude

"Wiscousin a "Illinois" jsouce
povoleny v r 1896 byly dohoto

veny v r 1901
t o zkušenostech ve válce te

Šptnělskem počalo ae při ttavbě

nových bitevních lodí hleděli více

na rychlost a zárovefl křižáky byly

Kttrou maíinut
Lidé hurá

'
rychle k činu

vrhněte se
na maSinu

Smíchejte jí
její karty
ozbijte ji 1

V

na capartyl
Když však hlas ten

poslechnete

Kabinet na pani lázni

býval nepochybné poražen Mno-

zí lidé hlacovali pro Harrisona

jen z nenávisti proti "bossovi"

republikánské strany Lorimerovi

který diktuje nominace kandidátů
a také íedroval tuto poslední 00

mioaci Stewartovu Toto přátel-
ství Lorimerovo zaplatil daleko
nad Harrisona vynikající kandi

dár republikánské strany ztrátou

mnoha tisíců lasů a to přivdilo
jeho porážku Do českých ward

které jsou zároveň t irskými war

dami baštami Haríitonitmu a de-

mokratismu učiněny byly v po

zvětšeny a nile oejnovějši lodě

jak jtme již uvedli mohou te po

tttvíti po bok nejlepším lodímvíce nemaže oauciu

Když chudoba vchází do domu světa

Výhradní

čeký jednatel

lekiírnfk

S Berkfc
10 a Wllllam

OMAIfá XEH

předními dveřmi tu láska "e oby

íejuě vytrácí zadními
Bitevní lodě povoleny ku itavbě

posledním kongresem budou míli

Každý člověk muže mvsliti jak rychlost 18 uzlů výzbroj jich
bude sestávali zečlyf i2palcovýcbsledních volbách značné průlo- -

chce ale mnohdy není dobfe dá
oy hlavně do 11 wardy kde z otmi 8palcových a t dvavati svýdi myšlénkám průchod

nácti 7pal děl z (dvacíti) palHarrisonova většina proti minulé
značně te scvrknula Neodvíxlý

lovy
celou komisí rozhodnuto jaké

práce tnuti býti podniknuly na čtrnácti liberek z dvanácti Iři
Láska jest v manželství krásná

liberek t osmí liberek dvou

iíntf proutřadiik proti zantaraMinu

rfliimatiainu nemoenrn kcJnfm ledvin

jater atd č'mfj(rn iižíviinfm uebrdní
člověk přdda víeml nomocoriil a pro-

dlouží život svěj- - Jak vysvitli zdarma

(řllu)u sjds "Kilnaofle zďavl a kraay"

věc ale evropStf zbankrotovaní
dělnický lístek postavený do pole
některými uniovými vůdci ameri-

ckého dělnictva nedostal ani

průplavu nejdříve aby toto vele

dílo lidského důmyslu bylo přivé
deno ke zdárnému konci

polních děl a dvou tlrojových děl
šlechtici považují peníze za moo
hem krásnějSl

Tyto nové lodi representují
10000 hlasů a kandidáti oa soci nejpokročileji idee které v po

sledních desíti letech byly přiubozí chudí duchem KTuRI se alíttickém lístku obdrželi o něko-

lik titíc hlasů více Tyto volby
TRŽNÍ ZPRÁVY

Naše starší a naše nejnovéjší
bitevní lodinechávají chytati jako hejlové na ttavbě bitevních lodí zkušeností

tu čertem

potážete
Zvolíte si

pěknou naci—
mašinu všech

korporací

Aitl BY NIKDO NEVÍŘIL JAK MNOHO

uměleckého smyslu a citu chová
náš bodrý západní český lid V

koncertu Boži Umírova ve Wilber
činil prý výnos přes 1350- - Tento

pěkný finanční výsledek mluví
sám za tebe V Chicagu uipořádal
Kocian pouze český koncert v

malém elegantním sálu u 'Libuše'
a tál byl více nežli 1 polovice —

prázdný Tak se chicagští Češi

odměnili oejčeštějšímu umělci za
to že jím uspořádal první tvůj
samostatný koncert když te vy-

manil z podruží tvého managera

Jota obětavost chicagských Čechů

jett jako aláma Vzplane vzplane
ě za chvilku z ní zbude hromáika

podaly znovu důkaz že dělnictvo nabytyvějičku protitnaSinovou neboť
lezou do korporacnl pasti OMAHA dr II Hubnaohromné většiny jak nastane Německá "kritika" našeho vá

ečného loďatva byla diktována První porážka severního železsoudním rozhodnutím proti se
volební zápaa vrhá te buď do
toho aneb onoho politického tá-

bora a toho ty ti měli ti někteří
patrně jen vztekem jak vidíme zvernímu železničnímu tnutu ztra ničního trustu

til Koosevelt dva Maty Zimi tohoto výkazu bitevních lodí kte

rý dokazuje Že naše válečné loď V posledních několika letechIlilla a J Pierponta Morgaoa
tocialittičtí tnílkové kteří ti my-

slí že mohou hlavou prorazili
zeď dobře povšimnout!

tlvo není tice veliké ale za to má jistá akupina prohnaných a na dělí brzy z rána požár v hostinciClovkk který prodělal trpké
svědomitých tinancoikn ameri Noltn 8c McDonalda a budova iv tobě lodě nejmodernějšího dru

hu které te směle mohou měřilipočátky ve ikole života mnohem
ckých spok-hajl-

e na tvé miliony te zásobami lehla popelem Požár
rozšířil te též na holírnu HarvevPředbéíné práce na panamském

více dokáže nezlí ten jemuž otco

vy peníze upravily životní cestu nejlepšími loděmi každé evropské
oámořoí velmoci

počala e domnívali že v této
zemi může činit! co ji libo a že

může obcházeli aneb lUvítí te
floiinemani a na jídelnu Franlz
Webbera Webber by byl málem

Slepý kaplam stolkového senátu
proplavu

Jak jtme již v posledním P 7
Ntše první bitevní loď "Tenat"

studeného popele

Kmit 1 1 pil r utni 411 ba

omí bil Wc "
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proti zákonům lélo zeměmá délku 301 stop Kliku 64 stop
e již odebral na věínost Kéž

by ho brzo následovali někteří ti V MINUIÍM ROCE I00J VĚNOVÁNO Před nějakou dobou skupinaa tnosnott její )st 6300 tun
těchto finančníků utvořila žnluzbylo u nás 36 osobami na různé

uhořel Spal v zadní Části budovy
a musel býlí vynesen r

fikoda po-

žárem tpůsobená odhaduje ae na

j(35o kdŽio pojištění obnáší

pouze 1300 Panuje doměnkt

"Uregoo má délku 348 stop
senátoři kteří jsou slepí k zíj
mam lidu

Latinku í praví že i

níční trust její nazvala "Nortlinrndobročinné účele 94 milionů dali šířku 69 atop a nonott IOJJI
Security Company" který byl jeV toruto obrovském obnosu jsou tun

zahrnuty pouze dary obnášející dmě za lim účelem utvořen abymrtvých máme miuviti jen dobře "loa" jest 360 ttop dlouhá ze onen rjyi ztiozen v neděli v

noci vyloupen byl hostinec Johntmohly být obcházeny státní zákony

ve zprávách z Washingtonu uvedli
odebrala ae avIÍÁtní komixe k pro
hlídce všech prací které byly do
sud na panamtkém průplavu vy-

konány Tato prohlídka bude
trvatl několik měsíců a major
Black bude věnovali všechen tvůj
čat atadiu jakým rpůobem ty e

mohly zlepšiti zdravotní poměry
podél průplavu
Republika Colombická dotud

tice netchválila smlouvu 0 panam

ale o té nebratské legislatuře
třeba již byla mrtva dobře miuviti

má Šíři ji itop"Alabama"
"lili-noit- "

jtou o (i ttop delší líři tnajl Minnesoty a Witcontiou a zákony Hrocha a očekává te že lupiči
nemůžeme budou vypátrániviak nejoou jako "Jowa opojených btálů

Zakladatelé tohoto trustu měl - Státní pozemkový komisařObroiný křižák "Brooklyn'' máÍIOLLANDSKť DÉLNICTVO KTEŘÍ

nejméně 15000 Kdyby i dary
obnášející méně nežli onen obnos

byly k tomu připočítány tu

by tecelkovi suma značně ještě
zvýšila Těchto 94 milionů
dollaru bylověnováno z většiny
kolejím a universitám ústavům

pro souchotináře nemocnicím

tu drzott že ani netajili te tvými Follmer odbývali bude dražbu oavyílo na všeobecnou stávku by ti PktilM Un imIuii 1 1 k akual
délku 400 ttop šíři 65 a nejao
vější naše lodě tohoto druhu bu školu! pozemky jak následuje: Vzáměry a veřejně te vychloubali

že proti utvořenému jimi trustu
mělo importovat! Johna Mitchella
a pak by teprve mělo naději oa Bodalo okresu v Kearney 28dou míli délku 40J ttop a šířku

zákony oičeho neztnohou a že netkém průplavu ale vzdor lomit
69 ttoptheologickým ústavům veřejným

vítězství

LtStSLATURA STÁTU NihkAnM DO
práce na průplavu pokračuje pod dovedou zabránili záměru který

při utvoření truttu zakladatelé

duboa ve 1 bodj v Daweon okre-
su v Lexíngton iH dubna ve 1

bod' v Lincoln okresu v North
_fat a a

Nová "Maine'1 má délku 388
knihovnám chudobincům umě řízením francouzské průplavní ttop a šířku jt ttop "Louititoakončila tvoje dílo a £ přijde Eas
leckým a průmyslovým školám měli oa myslispolečnosti jež však dle učině riaue 29 dutina v 11 hod v

ného ujednání dostane náhraduveřejným museím dětským Škol Keítb okrem v Ogalalla 39

má délku 450 tlop a líři 76 ttop a

některé lodě nalézající te nyní ve

ttavbě jtou budovány dle tohoto

měli by voliči začíti "vypláče
ním" těch? kteří v legitlatuřa zrt
dili jich zájmy

"'
f

rretident Kooseveit mtje ni
mysli povinnoitkterou mu ukládá

jeho úřad vůči americkému náro
dubna v 1 hod) v Deuel okretu v

Cbappell 30 dubna v 1 hod v

Cheyenne okretu v Sidney 30

lodliil

MaaU I okaml MM
torna 1 1 lišil "

Zr„ a MU "

Onal I MI "

0 1 1 Ml
M

tiu lll i k dolil
Mrua k lt tUim k ďdád
JUmn k krianl k 4tinl
U4ii4 Haiu 1 1 mi
Smmiio IfiJIbka 'tllmolhjr

StiHMW lUlo

živý dobylikt
Mksl U M]lii) ll

Ilubtal a k prottNdola
Voli k krami

rájr
'

„

modelu

za všechna vydání která byla uči
oěoa od lé doby kdy Spojené Stá
ty te závázaly koupí majetek prů
plavní tpolečnottí převzíti Ve tku- -

kám stavům pro zmrzačené děti
atd' { Najvětší - dař byl onen od
Winfíelda Scotta Strattona který
věnoval na zřízeni chudobince 14

du nařídil generálnímu návlsdníUtKANSTVO PRVÍ A DRUHÉ WARDV

Tři nová bitevní lodě te tnotno- -

dubna v 1 hod v Kimball okretu
mu aby zjistil zdali te utvořením
onoho truttu neporušují zákony

dokázalo korporacím že je v ním

přilil mnoho hrdosti nežli aby ti tečnosti jsou nyní již Spojené Státymilionů dollarů Johd V Rocke Kimball 1 května v 1 hodt v
Iti 16000 tun jichž aiavba byla
povolena posledním kongresem
budou mfti délku jo ttop a šířku

feller věnoval různým kolejím této zemi a ptkli ano aby zasítnechalo posadili obojek na tvé majetnlkem průplavu Banner okretu v Harritburgu 1

í?f "

"m
"

ntiii "

"H

"tOM
"ro
"iio

SIM"

lll't

S flM

4WH0D

ti tUQAM
II ngi n
IliidJAM
II COf)

Ilí4tt)

TaK
ITirorf'
tMKtiTss

lt no
ItM

celku 5 mil doll John McKee Tímto moudrým dohodnutím vil toto porušování Za toto května v 11 bodj v Garfield okre76 ttop u vodní linie Jedni poctivá konáni povinnosti bylpredaroval na zřízení sirotčího vycho su v liurwell 13 května ve tbyio aociieno ze te neztratí ani
dosti málo Catu když koogret tident Kootevelt zahrnován útoky

iíje

NejnovljU kttló omahki
NemĎžeS-l- i panovati
musil aapoS "kikovati"

Broatch 6c Co

vávacíbo ústavu ve Philadelphii
a mil doll a Robert C Dilliogt

těchto nových bítevoích lodi bude
te rovnali 'léměf třem ' lodím
toho druhu jako byla atará"Maine"

hol v Loup okretu v Taylor 12

května v 11 hod ) ve Wbeeler
a hroženo mu veřejně nepřátelrepubliky Colombické schválí prů'

plavní imlouvu tu americká ko st vím mocných finančníkův Tověnoval 11845000 různým vzdě okretu v Btrtlett 13 května v
TalaU 'a jako jett "Texas" však nezastavilo učiněná kroky 1 bod v Phelpi okretu v Hold- -

lávacim ústavům Bylo učiněno
taká jeít4 několik milionových

mise te ujme prače a bude i 1 ve-

škerou energií prováděli až Jt do
Ttiulil krmní voltChicagský Harrison má jistí z Tato loď býla postavena a dána

rege ia dubna ve 1 bod v Pierceproti truttu a nyní v první instan-

ci aoudoí trutt vzdor pomoci aej
Ttiwttl voli a Mvla „

pekla itístí ale jestli se toto do tlužby dne 15 trpná 1895darů Musíme s potěšením za okretu v Pierce 15 května ve 3

bod- - v Perkini okretu v Grantjeho Itěstí potká nt pfesrok v ná znamenat! la značná část těchto chytřejších advokátů byl oa hla

končení celého díla dle amerických
názorů a plánů
Hlavou této pfehlížecí komité

"Maine ' pyia dána do alužby o

mětíc později Stavba těchto lodí

řrutla tUkl aajteptl
Pnvata bkkl vjtoué
Pruata krnbi

rodní - kampani Rooseveltovou vu poražen a důležitá rozhodnutí
13 května v 7 hodin večer ve

darů věnována byla loni k umfr
nění lidské bídy a lidtkébo neitěrázností mnoho z toho štěstí soudu zní krátce takto: Prontier okretu v Stockville 18 0m plkal al k vrbrsBa

ilia"Že Northern Securitiet apo- -

byla kongresem povolena r 18B6

"Texať' byla obrněna ocelový-
mi pláty izpalcovými která táha

nezbude

"ŽlM' HlLLA I PlERPONTMoa'

stí ale bohužel žádný americký
milionář nepřipadnul oa tu my

května v 1 bod v Hayea okretu
v Hayea Center 19 květoa v 1

jett admirál Walker a dalšími

její členy jtou generál Haint od

inženýrtkébo tboru armády S po-

jatých Států profetor Burr ci-

vilní inžinýr major Black který

JrtlUta Upanilečoott jett tdruŽenl mající zt
účel obmezování obchodu že každá BA NtAl CITT 4a 14 libály 6 palců pod vodní lioii Její výfan nyní stanou ještě většími

nepřátely Rooseveltovými když

šlénku že by bylo zábodno udě-la- tí

něco pro nadané děti chudých
bod v Chata okretu v Imperiál
30 května v I bodzbroj pozůstával ze dvou 12 pal smlouva ať utvořena jakkoli

sloužící k obmezeoí soutěže jeti
nezákooitá neboť taková amlouva

nyní generální návlidoí Koox roz jedině tvoji pozornou bod věno
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rodičů že takové věnování při-

neslo by mnohem více užitku nežli
cových děl Šesti 6ptlcovýcb dli
ťdmi 6pal rychlopalných 8 Přepracování a přepínání avalůvali upravení zdravotničtí poměrů

činí tyto ztuhlými a bolavýmipotkyluje moc apraviti vytokározmnožování základního kapitá ipal rycblopaloýchděl z jedoa průplavu

bil jich sdruženi severních dráh

Roosevelt ti však tpokojeni mflže

říci: "Nepřátelatví několika lidí

aloažl Člověku ku ctL''
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ata tiMtkp vzbr Sil te la

Použijte St Jacobt Oel a údy bunoho Hotcbkistova otáčecíholu té které bohaté koleje neb uni Tato komité má dotti obtížný dopravní aazby a přímo obmezuje
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