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Zprávy zámořské it v HAtwAHtL)ir"ki 'Jz

smrtí Nfkteié a mrtvol byly

Aplni nahy to l se pvlu a

ilůksi le MlínMrl wse iríítttl
nelil smrť t vysvobodila a jich

utrpení Mnohé mil voly byly

potrhány divokou tvěll fot
Hákousko-Uhcrsk- o

zprávy kVv™é
— 4

- Ctil i04 r miiit4rmlff — Si iltf
klovány ptáky Vlechny mrtvo

Irlely v poblíží studny "MttvéPřehled ro Hvř!aiMH(lrWi roiiiUuiUtí I

niti to pndsfiln Tento tadal
11 soudí 1 utliilla II lont ta ha

(tras rot pn a lentn tdnt plitmil
tius mvolmdil pnněvadl ptf

dle Jeha náhle lil bylo obviněni

poioly proti msyntovi nesasloule
nou pohanou Vyponiotný sttinf
návladnl llarnes prnhlásil le pro

puttění mayora na habess corpus

rbavujn lhol pnnro doru l ri

diva a láníky a la jest motno Ir
zvláMnl velká pnrnta která k tVí'
In tomu byla svolána na mayora
vznese oMsIobu- - Voělch každé-

ho rozumného ělnvěka tůslsne
vtsk mayor Harrison vinnlkem

it a fhulit ttiii? — AVwJs

utiitnllflf tttmt trnutu nkn'(nl
fr# miltittw jtké

Výnot tlIUkého ministra války

ho mužn" kt rá obsahuje v sobě

vodu tak nehexpeěni škodlivou t
len kdo se Jí ntpijn vldycky tot Wtililii(tona

Smír mtti ResitttUím —

vl vrátil 1 Marokka a přivral od

sultána 150000 vypravuji) o tom podmarHálka a Pitlreichů nařizuje(llí a pak bloudí poulil sl ho

smrt 1 útrap jeho vysvobodí Před t rle musí uměli každý důstojníkakým f prtioln-- mu sultán peulse
ějakoil dobou vydsl se jednn poddůstojník pravidelného vojvydal Pravil lolil ko kntniasři:- foty? ' lýtrlnlt? in

— jYllffrft7 (rf
lělnlk přes poulil' maje jen láhev'Uáváni vám oooo Dělijiertf? ska v řídi druhý zemský jazyk vlce

než mnoho li ho je zapotřebí v tá- -s nimi til clic-tt- ! Chcete li vody O týden posději byla jeho
mrtvola nalezena 100 ysrdů od ežitostech služebných jak to bylodejte Je na výatavu chcete li mn

řeky Moape Patrni scsllcl lízniil je ultřil do vUftnl své ketioy až doposud To se týěe lél dů-

stojníka a poddůstojníků v tako- -Mul to luido jedno Já nevím
ých plukách a praporech v nichž

11 ssmé vody kterou pro tmu ne

mohl viděli a zahynul Dva týdny

před tím natrefil vozka dostavníku
k le je St Louis jen Íhviii klylel !je někdo v Anierícs ale o tot

zmíněné studni dva tuláky Obajá so frrta starám A proHÍm vás
řekněte tomu vaftmnu tiředaodovi

je mužstvo výhradně německé
Německé kruhy jsou tím nemálo

podrážděny a tážou se kam to po-

vede Po uveřejnění dřívějftlho

Zkuste Je a duznitle pak sninl zo Juto lahodnějšího piva nepili 7m
byli Klení a potulovali te kolem

nazí a než dostavník přijel k

m línt' on věděl le ve vlech di-

vadlech jiou městská nařízení po-

rušována neboť 0 tom předložil
měttské radě zvláštní spis ale

vzdor tomu nechal všechno běžet
aŽ komíně tato jeho nedbalosť

přivodila katantroíu tak hroznou

Mayor Harrison nebude anad sou-

zen ale i bez toho je 11Ž odsouzen
a nyní

1 Jeho nejvěrnějHÍ přátelé

doznávají 2c je politickou mrtvo-

lou

Mová výstava

V Oregonu to chystají ke zbu

Frsncisovi aby už mi dal pokoj s

rozkazu v nimž te nařizovala důMoape zemřeli Podobných plítěmi vědnými dopisy Už bych si

tnho zoufal ' IWxe byly ko pádů již bylo mnoho oznámeno

ala to jest poprvé co tak veliký
ttojnictvu aspořl taková znalost

druhého jazyka zemského jaké je

zapotřebí ke služebním úěelům
missři vyplaceny ve stříbře a na

mrimpofet lidí zahynul na pouftti najich dopravu bylo třeba karavany
jednou30 osla Musely být přepraveny libylo zvláštním rozkazem nařízeno

bezodkladné zřízení Českých kursůpřes pouSť z Fezu do přístavu Čech čcha zavraždil

V Písku Sev Dak udála te
pro celý vídenský sbor armádní aTangem Jaou vSecky dobré až

dováni veliké mezinárodní výstavy
následkem toho museli ae též dů- -na JS300 faltSných Marokko bude

tojníci vídenského pluku Hochmíli na výsiavi pěkný pavillon
ve itreiiu krvavá tioaiost Která

rozruRila celé okolí Jistý Joncf Deutachmeinler učiti Česky To

na oslavu ttolcté památky pro-

zkoumání oregonského kraje od

kapitána Merriwetliera Lewiae a

VVillíama Clarka od spolkového
vojska Lewit a Clark bylí pově

Rozum postřelil tam Aloise Stur- -
samé se týká důstojníků všech v

K ntžiistl v dole llarwlck

Jak jsme v minulém ěísle ozná Dolních Rakousích a na Moravimana a tento nasieuKtm zraněni v

krátce zemřel Zdá te Že a rozumili luJal te v dole Harwick v Císařskému domu je dnet ne
řeni presidentem Jeííersonem al'a strašlivý výbuch který přivo

Josef Šrámek
a:jí20 No lotu Ht
Toť jméno mladého muže kterýž pracuje v

úřadovně uhelného obchodu Sundsrland Drog
na jižní 20 ulici

Jest to Čech mluví Česky a přeje ti aby
čefi kupovali uhlí od něho Jest zdvořilý a roz-

umí tvému obchodu

Zajděte tam— do roztáhlého uhelného skladu

nalézajícího ae zrovna na eever od plynárny

Vficchny druhy uhlí —NejnižSÍ ceny — Samo-

činné prosívačky—Velké žluté vozy

Výborní krásní koní

Plná váha 2002 liber na tunu- -

"jich prozkoumání neznámých
mem Rozumovým není to úplni v

pořádku neboť týž poělnal ai prý

podivní již po několik dní a stále

vyhrožoval že než Pinek opustí
Že ukáže co dovede Zmíněného

dil smrt téměř vlem havlřOm v

dole tom zaměstnaným AS zá
chranci horeěně pracovali teprve

možno potlaCiti sensaCní pověsti
kttré ae roznášejí po Vídni a vů-

bec po celé fífii o arciknížeti Fer-

dinandovi Karlovi a jeho milost-

ném poměru ke tlefn! Uertě

Cztiberových dámízdejM pověst-
né svojí kráscu Jak známo arci

kníže je třetím synem arciknížete

dne silně popíjel a veěrr te dottal
do hádky 1 Aloisem hturmanem

který nechtěje te 1 ním hádali ho

oditrěil To ICozum musilo do-

pálili neboť doběhni)! do tvého

bytu pro pistol a setljav te náho

Karla Ludvíka bratra starého cí : !

e '
taře a tudíž je synovcem téhož
Se ilefnou Czuberovou seznámil

se o poslední sezóně zdejSí Čattodou te Mturmanem oi cestě při

krajů přida'0 Souitátí Oregon

Wathington Idaho a ěásti Mon-

tany a Wyomingu a poskytlo
Spoj Státům první stanovisko na

líchomořskéD pobřeží V r 1830

kraj oregontký měl pouze 13194
obyvatelů kdežto dnet nalézá te
tam již 1500000 dusí Výstava
ta má poskytnout! příležitost ku

seznámení te 1 dějinami pokro-
kem apnleěenským a hospodář-
ským vývojem části natí země

která jest poměrní málo známa

na východě Dějinné získání kra

je oregonského klestilo později
cestu k přivtělení Kalifornie Mí-

sta Portland bestie Tacoma a

Spokane jtou vzory pokroku kra

jiny té Kde dnet stojí Portland
se tvými 115000 obyvately tam

po iestnáctihodinové práci poda
řilo te jim nalézti 7) mrtvol

mužův Úle udání jích
spoludělníkO) kteří obětavé zá'

chranné práce konají ležely tyto

mrtvoly na tebe nakupeny jako

polena Voda řítící te do dolu

ztěžovala straSlívě zachraňovat:!

práce a také otravné plyny něko

likráte přinutily havíře k ústupu
tito viak l obnovenou odvahou
vraceli te zase zpět První do

dolu vstoupil inženýr Taylor kte

rý znal v něm každou chodbu ale

také tento svňj pokut zaplatil ží

votem lej při tomto nebezpeínérn

SUNDERLAND BROS CObyl v její tpoleěnosti na podzim a

vánocích formální požádal její
ho otce o její ruku Tatík ttarý

stoupil k němu a namířiv mu pří-

mo do obliěeje střelil Kule za-

sáhla nebohého mladého muže

zrovna pod not a vjela mu do

mozku kde uvázla Poraněný te
tvalil na zem a odneicn byl do

í Telefony!
2S2-7DU- -I08

(jfiiiliivimi 1(1 a Duugla 11I

Ohradili 20 a Illekorj ul í

Jak se a hodnověrných práme
na tdilujo bylo mezi presidentem

senátorem llannoti docíleno
imlrvnl dohodnuli ohledni příští
prcKidcntskd nominace Jest prý
lo úmluva pro ob mulo nanejvýš
uspokojivá lntda mlti na polili
cký niv veliký vliv Senátor
Hanna není ticházeěem nebude

)lm pro presidentstvf a neuíiní o

tom již lidného dalílho prohláSc-n- i

přičiní o vlak lby Žádný z

delegáta v chicagské národní kon-

venci pro nSj nehlasoval
Taft nástupce válečného lekre-tář- e

Kooia který te vrátil z Fili-

pínských ostrovA aby Zaujal tvůj
úřad byl ve Washingtonu přijat I
velikou slávou Pret Roosevelt

vyslal gen £táb i gen Chaffsem

naproti Taftoví na nádraží penn-lylvansk-
é

dráhy a etkádra ij
jízdy z Fort Mayer doprovodila
ho Takového přivítání nedoslalo
se dosud žádnému americkému
občanu

Generální americký konsul Ma-

son v Derlíné tděliije 2e v Aoglíi
Francii a Německu jevíte toučat-o- i

toaha vyprostit! textilní prii-mysl- y

z odviHloiti na americké
bavlně V celé Evropě jeví prý
ae nespokojenost t touto odvitlo-tt- l

a v německých listech se pifce

ie americký trh jo v rukou speku-
lanta kteří cenu dle libosti zvý-luj- í

nebo snižují Prozatím ovsem

oepíátelské toto smýšlení j v za-

čátcích Fokusy v posledních le-

tech ve východních afrických osa-

dách t bavlnou provedené úplní
te zdražily a tděluje se Že je
mnoho tisíc čtverečných mil po-

zemku v východní Africe kde

půda i podnebí ta dobře hod ku

pěstování bavlny Německý kon-

tu! v Galvealonu nechává vycho- -

vávati v Texasu celou řadu mladí-'íř- i

na bavlněných planláŽIchktcff
pak budou posláni do Afriky

Tajemník pokladny v těchto

dnech uveřejnil oběžník pro pou-

čeni výletulkn z livropy co mohou

na zpátfcíní cesii t sebou beze cla

dovéíii a co ne Každý maže ve

tvém vaku pfivézti 300 cigaret! a

50 doutníka beze cit Kdyby
vlak o jediný Jen kus bylo vlce tu

podléhá to clu Oaobftlho zboží

je dovoleno přivézt! svobodně za

#100- - ve spOsobi osobních po-

třeb které vzal citující t tebou
do Evropy ale nesmí býlí opra-

veny aneb předělány aby e staly

cennějlll Jiné cizí zboží pro vlast-

ní potřebu aneb pro jiné ale ni-

koli na prodej bude u každého

připuštěno v ceni $ 100

Podloudnictví bude těžce pro
následováno Cestující nechť po-

drží účty za věci v Evropě koupe
ně neb jím to uspoří rrnoho zdr

nevěda ještě že lo je pouhý úskok

kterým si má mladý prostopášník

pojistili volný příchod k dívce

bral flovo princovo za bernou

minci a jako poctivá duse te snažil
arciknížete jeho předncvzelí ti

poukazuje na rozdíly ro

vedlejší místnosti kde po několika

hodinách zerrťel šturman byl

tvoboden a pro tvou milou povapodniku doprovázel jeho příruěí

JÍ'Mtyhiírn a dlouho to trvalo nežli TraMiňii Mi Works

vlastní
nalezl kapitán Clark v roce 180Odofilo ode dna znamení aby zdviž lové majetkové a j překážky

hu byl od každého náviděn Při-

náležel k 7 C JJ Prodělal

vílku na IMÍpínech idakolskho
pluku a navrátiv se zdržoval te v

jež te tu stavěly v eotttu udí Hvjbyla vytažena Když tsto vyjel
na pcvrdi nalézal t v ní fiayburn

několik bídných indiánských cha-

trčí Pngít Hotiad jenž byl do-

cela málo znám po celých 40 roků & KretekPísku Josef Rozum jest oleemmvn třŽ:e zraněný havíř
zamýšlenému tfiatku UCiněno

pak dohodnutí Že bude věc před
ložena starému císařovi a když tenpo navrácení te Lewise a Clarka íetné rodiny a v Písku bydlel po i 1413 Jlžnl 13 ul Omaha Met)Sotva že tento byl z ní vyfiat

zdviž spuHtěna opět dolfl mezitím do St Louisů jest dnes jedním z
1'4lÍ£zk£ V inejvěiUích světových přistav S

ivoll nebude prý Činěno sňatku

žádných překážek Prozatím než

několik roků a pro svou urputnou

povahu přísel několikráte do sty-

ku se tikony a odneděl si několi
ie císař o poměru vysloví bylo

ZhuliriiJI a Ijeoíiil vuji

Mraniorové a žulové pomníky
niílirobky (Icnky

a liMilliivní priíei thi Iio iIi iiIiii

ViilkeM oljjetcliiávk y vytlíiijl rynlilopdíllví a vkuan

Přicházejí k rozumu

Jíž i v kostrlííkářských kruích kráte meriíil trest Celé okolí ho
lovoleno arciknížeti 1 dívkou te

nenávidělo Poněvidž byla obava
iýkat v domě jejich rodiíů nebopxěíná i" uznávali že je lépe vy

hověli lidským přáním nežli řínili
že bude lyněován musel být rychle

vlak inčinýr Taylor přemožen byl

plyny a zemřel Všechny mrtvoly

nešťastných liavířn byly slraítlivé

opáleny a obličej měly slraílivé

spáleny a zohaveny že mnohé %

nich nebylo možno ztotožnit Pf
rodiny zbavené živitelů mají být

zaklány prosby do všech větllch
měst ve státu o pomoc Mezí

mrtvolami nalezenými byla lM

domě příbuzenstva
Profesor Czuler má v PrazePinku odvelen

mužů farizt-jcf- t lak v New

příbuzné Sleřna Uerta odjela

před dvěma týdny do Prahy ku
Vorku jeden kontelní spolek pro
hlásil že jest pro to aby byly v

neděli saloony otevřeny lile vy
Vysoký lékařský íiiít lloslinec 11 "Modré Hvňzdy" t

Přinesli jsme zprávu o tom le
t vinnémtřování které spolek provedl lékařka nsetřovav&í zeunulého mi:dna neznámého cizince Nikdo

nabyl prý přesvědčen! Že nějaké

své letěna JelM návštěvu Protože
věak je arcikníže Ferdinand Karel

generál msjorem a velitelem tH

brigády pražské bylo patrni ujed-

náno mezí milenci Že se budou

ěasto stýkat Ale stalo te něco

líonáfe Whenlera předložila poůotevření saloonu v neděli jest po
alalonti úfet na jedno sto tisíc

tfebné neboť jest to Iep6( nežli

neví kdo lo byl soudí se vltk ží
to byl uhlokopklerý mkal 11 ně-

koho v Baihti r4 návštěvě iíudn
lo trvali dle inspektora Cunníng-

V 1u1vA NrtríMlrt HtnA íi ltol tlnl I fl ul Umslilt
rjLvav T%ro

27— slíilu nu řepu 'J'uplý luně sliile připraven
NeHpíMiieritn ae imtuvlt u IOH a JOK

lollarů Vysoké úcty lékařské
tajné přestupování zákona zápo

nejsou minou zviafiinottti a tnaiivědného kteréž vede k zlehíení jiného co otec dívCin neoCekával

Dcera měla přesní vyměřený Casjen proto lid vola lekala pouzezákonů a neplechám lile vy
když tnutí zvláště když vl ž v

jízdě do Prahy a teta byla jižíetřováaí bylo jednu neděli v jisté

bama několik týdnů než všechny

mrtvoly budou vykopány Do

soboly vytaženo bylo z dolu 1 oři

mrtvol z nichž 56 bylo ztotožně
mnohých pMpaďah Čistý domácí

telegraficky a dopisem vyzvána 4 —a) — i s # # # a— fr— --z—řátti New Yorku otevřeno ze 381

saloonů 315 V Jlrooklynii nebyl
lék má neilepM účinek lakovým

NeJ(ililílieníji slředlKko ř celili z Onuiliy I venkova Jetaby ořekávala v určitý Caa příjezd
tvé neteře Ale tleěna lierta neno a bvlv také za ohromného domácím zcela Ccstým lékem jest

Trinerovo léřívé hořké víno Ve
ni jeden saloon v rte Jělí zavřený

úíaitcoatví lida pohřbeny Kakve ElcguntiiS zařízený HOSTINEC iVýbor spolku navrhuje aby ta přijela v ustanovenou dobu nýbrž
až pátého dne po svém odjezdu zvleuli chorobách Žaludku a krvepoloženy byly do skupin mrtvoly loony byly otevřeny od poledne

slabosti nervft a tvslů jest lékern ZTovciir (%4U již 15 n llownrd ulTooVídně Kde byla po celé Ctyrydo ti hodin večer a aby tato otáz
nejlepfiím lékem přírodním Úíiu

katolfků zvlAM' odbyly byly král
ké obřady a naitoupt na pak rests
ku hřbitovu N výpomocný íond

dni a noci nemůže prý se nyníka byla předložena voličům města
Výleěný KriiKllv "Ciililnel" stiílo n řejm Jiikož I neJlepSl plvs Inlivo

kuje přímo na žaludek a přiměježování v celnici a kdo by podttr- - v n íeremlu nu nkluilA má pmi11 tn rinjleplil vlnu Jcimii) likéry výimtud (Imitiil- -otic ani teta dozvědět e by jela

ílyry dní a noci a jeRtě pátý den z
vá

ky
k práci římí vytvoří novousebráno lylo Již přet I (0000 a Cliutiiv zíibímek vilv po runěCil odhadčlmu nějaký úplatek bude

ř těžce pokutován Celní úřadnící joh novXkO I10J111111 pílzeri krslniiA iMCena bavlny ttált Houpá íintou krev Krev nemůže býlítiídsda sběracího výboru se Vidní do Prahy kamž možno do-

jet za noc nenf pravdě podobno
♦ - ♦—vyřislěna lěky kazícími žaludek'' nesmí hráli ani zpropítné a nalil Kdy se zaotavl vuloupání cenyobrátil také o pomoc na Kockefi-- I

leraCaniegíeho a senátora Hanou protože Sioiá krev tnnže pýtt vyzet! jím takové jest přestupkem bavlny? Užou se nyní spekulanti Fovět praví že prodlel arcikníže

Karel Ferdinand se tvoji milenko1New Vorku tam! sebe neboť tvořena pouze % pokrmů náležitě

strávených Trinerovo Iťřivé Zprávy hpolkovéKe kattstrolí v chlctgtkém dlvtlle
zákona
Cizinci ve bpoj Státech neusa sobolu na tamní burue vystoupla Czuberovou celé Ctyry dni a nocilroguola

zeul mohou beze cl dovézti vle- - hořké víno jest jediným přiroze Tiílior KiiIiiiiiIiiih ěíxlo (lil IVOU'bavlna skoro na 17 centů Toto

vstoupáni přivodilo úpadek firmy
Vo mnohotýdennfm vyletrovlní

v některém ústranuí pražském o

kleté bylo již dříve náležitě postaním řistitelein a tvořílelem krvechny tvé fiaty ozdoby lperky 1

odbývat! budo cvoji pravidelnou
schůzi v neděli 3 února ve 2 hodvynesla korun-rov- porota rozmi Užívajíce je v řas vyhnete se vy J

l 'podobné osobní věci jmu užívané A H liasier & Co Tato cena ráno jako muž se ženou
dek kdo dle - lho náhledu nese

tokým úětům lékařským udržíterozumí te pro dodávku íervencoV pondělí t února složil Wm Teď nepochybuje nejen ttarýmravní a skntef nou zodpovědnonť

Eg O(liriifiiio neělslé a spiiKiibovsné H

I lilky z krve vyhojl znru'i-ii(- krev I
Q lil h kudlil elioroliv livslM inylětní B

eiDtiiii a hulmtmi I
Ikrtv Cihis li reiitň B

vou a Pamel J- - hully "bosaII Taft úfadní přísahu jako ta
odp ve spolkové uiítitnOHti v ho-

telu "Praha" Mirro jiné dúlcíííé

jednání spolkové uváděni budou
za strašlivou katastrofu ktrtá při

li zdravf a tilu ěitotu pleti 1

hystrosťmvsli V lékárnáeh Jos
Tríner 799 So Ashland ave

bavlnového trhu vydělal na svýchjemnlk války a nastoupil svůj
profesor Czuber ale i celá Vídeřl

že byla iádost arciknížete o ruku

Merty jenom líěená a ží nebude zevodila smrť skoro 600 lidem Na
znkoupených zásobách 6ooooo noví úřadbfci ve své povinnosti

předním mísli uvalila mravní vínu
úřad- -

ZiMlánl 38 kongrtni
Chicago 111 Skvostné kalendářeve 34 hodinách Snily koupil 300 Členové jsou všichni žádáni aby

Bonchotlny Itntalza toč Původní práce Českého
asthmu(inaacbu)V celém týdnu neudilo se ani v

ono tisio bavlny v aonotu za i"c
a prodal je týi dn výdělkem 60

na mayora ilarrmona který neko
nal tvou úřadní povínnotť a ne

hleděl k tomu aby městské or li
malíře

sňatku nic Dude tice sehrána

schvální nějaká komedie u císaře

to jest tentýž bude na oko požá
dán o svolení k sňatku a'y rodina

Czuberova byla poněkud upokoje

satnru pilo pro-dnts- k

prAdului- -až 80c na halu Ilavlna k dodánínižším domě ani v senátu nic

tvlííiě pozoruhodného Je to to nance byly abrávné v divadlech e % hrtanu rose- -
v květnu prodávána byla za

dmu plio prsulPozor krajané!Karé maření ěasu a mlácení prázd prováděny dále obviněn byl V
I16 7' líavlnová bursa podobá bousu nastuse- -

né slámy V členech nižšího domu _ _
so aaziléiio dne skoro piazinciJ Davis předseda a manager ne

tťastněho divadla Jiří Williams
Ochr soamka 7" J

namoee pllenl
prsni a krční vvléít v krAtkfmSpekulanti křiěí jeěl klejou

hnulo te svědomí a odstavec c

povolení dávsíc( dvojnásobné mí Letot je papírování pokojůstavební komisař W II Musham
jíní te opět síriějou kleřl mají eui ]ainsdražftf budu čítat 15 centů zaJové členom kongresu za mimo náčelník hasiřů Ed Loughlin

na a za tím úCelem aby te dal

věci jiný nátěr Ale ubohá dívka

stane te obětí chlípné prostopáš-
ností mladého zhýralce a život její
bude otráven neboť jak se ví-

denské listy v náhledech shodují
nedá nikdy císař tvé svolení ke

sRatku když je arcikníže Ferdi

jednoduchý roli A jestli koupíte
bavlnu nakoupenou Firma llax

ler jež ohlásila úpadek byla jedTádiié i ládné zasedání poslední stavební inspektor J E Cum
ípapír v městě tedy ho nebudete

te súíastnili
St A Beránek klcrk

MyHa Camp ti 22 K H uf A

odbývat! bude pravidelnou schůzi

přlfití neděli 6 února o a hodině

odpolední v Sokolovně Předléhi
důležité jednání a proto jsou víe

chny družky důtkliví žádány by

tn do schůze té dostavily
Kateřina Velechovská taj

Dramatlrký odhor Těl Jd Mokni

Zkou&ka na divad představeni
"Sedlák Kmotr Soudil'' ve čtvrtek

4 února večer v Sokolovně Vši-chu- i

účinkující ochotníci zejména
ale ti již mají větM úlohy jsou
důtkliví žádáni by ae jisti a za

včat do zkouíky této doMavili

Jot Mik řiditel

yl vyškrtnut 167 blaty rtiings divadelní tesař W Sallers nou z největfiích a měla v různých
Dále usnesena aby tiyia přijata moci dostat trimovaný (takový

jest uěiněn závazek) Proto radímČástích zemé tlf úřadoven Úpa 4
divadelní hasit a W McMullen

íldifi tvětel Na obviněné vydáoysocha katolického kněze Jamese

Marauettajeoit Louisem Jolietem nand Karel tak blízek následnictví

trůnu
byly ihned zstyksěe a všichni tvým příznivcům a krajanům aby

si zakoupili teď papír u mne Mám

dek se odhaduje asi na půl mi

lionu

Zahynuli aa pouíll ntvtdské
oblevil veletok Mississippi v Prai- -

obviněných byli zatčeni až na Tsato déle 15 coka osvidtisný
ho na prodej na vypapirování ně

TlhUanýml evropskými lékurlrie du Cbien 17 Června 1073 McMullena který te skrýval ale

iocba jest darem slálu Wiscon Družina zeměměřiťů vyměřují jakých tisíc pokoiA od tyt centu

výiezaroll Nabídka ta jest jenom
Dobni hospod) 110

přijme se za dobrých podmínek

vyskoutany Jimi oaporuíoT
ný proitfedak pradti vtsoky do
avidni laky pontivané proti
vyta nvadanym chorobim e

iinu pro americký Slavín
koiieěiii se přece jen sám vydal
ruce koronerovy Mayor byl roz

ludkem poroty nanejvýš překva

cích trať San Pedro a Los Angelu
dráhy nalezli na poutti nevadtké pro oál slovanský národ a to jm

na jeden měsíc od 1 do 29 úooKRONIKA UDÁLOSTÍ pen a oáaledkem toho celou noc eami avtdfli tlaloe podtkoTiul a
Hanini aa vyKiani aa vtach sami

MQžc být tvobodná aneb vdova

ne vlak a mnoha dítkami Dámy
třicet mrtvol mulů kteří tam za

hynuli hladem a lízni Dle venespal Harrison složil záruku Balfck a aívoíem $1 aoatog 1120
ra Přijďte jistč ať máte peníze
aneb ne rád vám dám 30 dní Casu jel by te chtěly opravdově ucháCo srdci to aa Jazyka Ikrrých známek oelťastníci tito Na proilrj t 1katnSrh a nlwbadnliJj000 a také ostatní obvinění si?

lili vesměs požadované záruky zeti o místo to jsou žádány tbyzemřeli v potledních několika
Marocký tultaa musí být patrol R F ŠIMANOVSKY

— Zubní lékař Uailey zaměst-

návající českého assistenta ručí

za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxtoo bločku — S

se o adresu přihlásily ústní neb
k placent Bohatý výběr na ruce

(máte platit 5 centů na káru do
města nebo do Urna') 25x4

týdoe:h Patrně chtěli te dostaSotva že te tak tlelo pofal mayoružem který má co na srdci to
65-- Scott St MllvaukeeWls

písemní u "Pokroa Západu"Jak by te dostal z tétoí i iizvku W Dsolord výstavní uvažovali ti přet poulť která měří 80 míl a

tuto tvou odvahu zaplatili hroznou Omaha Neb 26x3S úctou KAREL STEFANh omísař který te prá- - léíky a pomocí právníka Trudebo


