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day tovární ilílnik Floriin
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nx l vracel domů vyletí l potil
ku) plrbtal na jasan a letl pak

jeJacn tcjl una talii 10a Ka

frjB i fatile v souboji nríj řfJ

nřjUho vilfřnlk kotrjktlu 1

nimi se titaý jsponaký vlUčnla

nrmolil Tiffiti Tento Kotejclk

Linkovým nepohodlnými niUha
li oa lila líaa aťy si uajtnul jiný
byt alt Hladík ntuptslerhl na

ojak vyhrolovali le vyhodí dům'

raději do povětří oetié by s li
nřlio itřhoval V sobotu dna 17 j

m ni Hladík celý vrčer tulil a v

neděli dopoledni vyhioloval le
le imlill Pojednou vlak své

chování oipadnl směnil a vůči své

Jrulce které ile nadával choval
e velut vlídni Zdi se ie v'

okimliku tom uirll v něm jíl j

vtaledný plin Jeltě dopoledni

vonná

Nult)tná stauínoit Jtpoiua
ktrtl nikdy dostupuje al k lileoé
kutili vibului umtol i u KuV

vlach llutfch rad Japonci
alyouli vidy titrfnotl i byly
doby kdy I aponiké iaay a

vrhaly v boj proti mulám v

bojích vlteiily
Uujovaatt v Itolch japonakývh

byli vibiinováni od ptaJivna
til před loon roky Japnnky po

divily doku tvé htdiouovli i

□ ad ay pioviiejirlm jej mladíkům ukl

aabil v aouliojt ilvaniil nejlpllch
japontkfth válečníka jvdnoho po

druhém a tu clařovna Jinijo ae

puMila a nim v ilpai ph ptvulm
v)'p Ki usekla mu mečem hlavu
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nl co dovede l nebo po hlaví
Slfoon iuic amllovl uplatil vlak
livotMii neboť spadnuv s jatanu

klar Orient! )il od vypuknuli

vilky japonském libele 11 í

di ipittčnl cetil k domovu projel
SiblM a prohlédl Vtlktré vileíné

Oparate Kuti litu J n puíitku
totbil ai hlavu a ta nckulik I10J111Jinga pokořila na svém lalml

celou Koreu a kJyl porodila syna

!'i tu lapenu te mu kcřiU jaks

renilel

své ávthy prohliluj i mu bud
hUUtta ituxuakvvli Amasonvk Korbelový vinné brandy

jsou HveiKon)íni doiiticím lokem

XtUaký ktntt tfthattt Před
několika dny otrávil te a zahynulaptUou Rueofila ti on I taký m

těchto dob )! jeltl 11 dnelnlch
v kat u Cevké Skalice čllnik Jdob předmětem uměleckého tvoř

nl malilV Jména Amatooek liy

Dikterak není oýbri pohllll oé

situaci tik jik skuteční je nemaje

předsudky ani proti jedné mi

nati druh vililel moci Nl

Jindra 1 Jaromíře llyl taměsinin
v Katibolicich Noc před lim strádosni a Toyokuni ou v histor

bohu vilky

Miie ovocná úroJi

V silrrtavé ilatitics l r I090
v nll niléaáma tolik překvapuji
cích íakt ji-- 1 lokariiji jak obrov-

sky hospodiřiky roiteme shlédl

vil vtaela v lanetnl zábavě v českéjapomké tasnamenloa zlatý
nechrne ho mluvil Hmotného:

V KOK H IX k IIKOS
flHMlMI VI Ixth M

t'llll'Al II I- -
plamem a jaou opěvina v nlrod Skalici Letolnl limy akouzl na

náleJI jeho bratr zranil se a od f'Jn1V Anglii v Americ i lidé

domyilejl 1 po stilém neúspěchu rány zemřel Třetí bratr oženil se
nich plmlch jipooikého lidu

Za dnelolch dob nejdou Japo
ky do vilky aby bojovaly a

vám- - ie nale průměrní úroda sle neblahá choroba nervová

jeho choť stala se příčinou
ovocní stojí v fsdě osmi nejdáleV)

porilkich Kuropstkmových aa

al dilckou dobi kdy ruiki irmi
di vítězícím oeplltelem bula mi aby pomáhaly trpícím ranloým

litfjllch hoapodiřikých úrod jel tragické smrti obou msnželůumírajícím avlak válečný duch
americké rolnictvo pěstujecena Každý i éomýilí la J ČESKÝ HOSTINEC

o mésta PnbyHOTEL PRAGUEv těchto útlých ženách dosud ta
Přední místo ziujímá ovlem

Obtsil u ve vitnl Z Terezína
ie sděluje že v tamním vojenakémpoaci počtem vynikají od Kusy

mocným ie značná čátt lan př
tle rultí důstojníci i vojáci vidi

ohlekl na aett svitecnl laty a

nabrousil i na dvorečku nftt na

brutu O 4 hodině odpoledni
vyzval Hladík Viclavlkovn by
s nim lla na procházku a kJvi i
netullc nic dobrého sdráhila

vytáhl ji ven a popoled asi aoo

kroků od domu usedl ní na

vrlku v kloví Mezi oběma strhla
se lu zihy hiJka ve které vrátil
Hladík avé milence nůž do krku
a vrhnuv se psk na ni krk jí pře-

řezal tlodnuv se pak do krku
ztratil tolik krve že pozbyl vědo-

mi Vražedný Čin jeho objeven
byl teprve pu půl hodině idetým
bruaičem akla Ziuneckrem vrace-

jícím se z pohřbu který povolal
lidi a lékaře Hladík držel v levé
ruce nůž a sedlou krvi potřísněný
ZavriZdéná Viclavlkova byla při-

činlivou dělnicí

Nfkolikandiobný vralednj pokut
v HoromlřicUh V Horoméřicích

bydlící zedník Václav Klatovský

byl oddán nemírnému pití lihovin
a nejednou již objevily se oa něm

následky 'otravy alkoholem Byl
velmi popudlivý svárlivý zlostný
a v návalu deliría i velmi nebez

strojených sa mule snaiila se d
koma jejfz odhad jeat uveden na

1828158316 na druhém místě je
vězeni oběail se myslivec Dufek
Moosi z čtenářů budou se zajistéstati pod prapory ve vilce 1 Čínolépa V předních bitevních liniích

kteté se t Japonci biji Kale cou seno se 1434iZs68i6 na třetím
a v oynějlí vilce s Kuikem také psmatovali na vzruiující případbavlns 1 1370708746 oa čtvrvijíce ie ovlera Ruia menšina

na rohu 13 a Willíam ul Omaha
Čiité a pohodlní rHirné pokují pro reitujlrí JiknI I lýbnrni

é

strava a vaoraáoluluha V hixtlncl obdržíte vtocn STOKZCV LEŽÁK

DoJlepM druhy vln a HMrO a nejjomiiřjll doutníky
Krajané sa vítáte II do Omthy návitfvou ubytujte ae v hotelu Praha a

utetflte nejenom penít ala zbavíte I všelikých ninázf 6

Tel A1I4 OpřlzefikraJsnftMdá Y1XCK1C J JKIHItOVSlíf

několik žen se přihliailo u min který ae stal 1001 na podzim v
le kolik vlastně mi Kuropatkin tem pšenice s 1309945310 ns

hradčanských kasárnách Při cvisterstva vilky se žádostí aby byly
pátém oves 1117009584 nspřipraveného vojska k rozhodné

mu kroku to neví lidný Bitev
čenl rozčilil se podmyslivec Duíek
od mysliveckého praporu č 0 a

vřaděny do vojáka
Tento bojovný duch který

leitém brambory s 1118263814
na aedmém zeleniny se 1113871které posud byly sváděny ne

cizinec v útlých tichých japon bodák vrazil do břicha vojínu Val
trovi který brzy potom zemřel

843 oa osmém ovoce 1 #92auěaatnila au j?5tě ta pravi ruská skýcb ženich nehledal jest u nic
armáda Jsou to Finové Polic vzbuzován čtením historie o ala 301703 Poněvidž v r 1899 by-

la Ipatná tu lze vlfra právem

předpokládat! Že průměrná úroda

Pro teoio brutálol čin Dufek byl
odsouzen do těžkého žaláře na dva

roky ale treat nepřestál Oběsil

né císařovně Jingo která pokoříkmeny asijské a vludybylové ko

táci siblřltf kteli bojuji a couvají Koreu 1 jež ze viech slsvnýcb ovoce má cenu nejméně 100 milíJejich úkolem není na Japoncích se ve vězeníAmszooek japonských zaujlm onů dollarů

Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zařízený dutar k lťenl vlerk nemocí

fiW )" opntřnn vtml nJnoíJlml utrnll aporatr Mk t m nemocním ďata-b- o

nojupíílio oiothiDl— Nemocni jmu pod péf ÍMkJci oUtfoviitKleii
ZvMtlnf poiornont ie vřnuje lfenf vlecb žen-

ských nemoci rakoviny a nemoci praních
Kdo Mm ptljm nb v lohflcb pHidrh 1 nrii1 odlil lél poltno a UVf

nejpřednějSI místovyhrát ale unavit je vysílit a za

tihnout tak daleko do vnitrozemí Ve itředovíku byla oejslsvnějll
V této zprávě nalézáme jeltt

tyto dallí podrobnosti týkající ae

Jtdtndctilttd dívka uhořela Tru
chtivá příhoda již padl za obět
život nleté dívky stsla se v útebojovnici Unwika jež uměla ta

ovocné úrody V celé zemi zaujf
jak jen daleko možno a pak před
ně postavit! obrovskou čerstvou

armídu kteri již ve skutečnosti
znamenitě vládnouti mečem pečný Žena jeho od surovce

zkouíela nesmírné útrapy Předrý 30 srpna v obci Velké Jenči u
maji ovocné zahrady 3700000 DhDMl tvWlpfittn ilfintit a

žádný muž nemohl ie 1 ní utkali Unhoště Dělnice Marie Dolejlo nedávnem hostinský ze sousedstvínalézi se v Harbinu a podél tratí eouboji Druhou pověstnou Ama
akrů půdy a žádné odvětví hospo
dlřské neučinilo tak veliký po

vá při nastalém soumraku rozeví

ru "vbkiih rmm ▼iii uui jita mm mm ammtím a Immj M lalinu
foto Jwt prTol (mni aao:nf Anarlra a aawoual jiua puctu a Iffnl ohnloti

Senl lak lu aokáaat uioilia 117 v avidtanínl
O podrobnoit) plita aa Hditelci DR tUKEL II BREťEK ( relé !M

Klatovskou chránil před ranami zu- -libířská dráhy
řivce ale musil utéci neboť Kla

zonkou byla Kurro jež vytáhl
do boje v železné zbrojí válečník

krok v posledním desetiletí jako
lila svíčku a postsvils ji na lavici
u kamen Neíťastnou náhodou

"Rusové klamou nejen Japonce
ovocnářství Štěpnice se rozklá tovský jej revolverem ohrožovalala celý svít Ji tu armidu viděl

zg tím účelem aby pomstila srn přiblížila ae 1 1 Jetá dcera dělnice
dsjí na 2000000 akrech brosk £braa zedníku odebrali ale on sia vím o Sem mluvím Krisnějlího vého manžela jenž byl zavraždí 1Barbora Dolejlová tak blízko ke

opstřil jiný revolver Ve středuvoně na 1000000 slívy a ivestky 1jedním z vůdců nepřátel Kurroa leplíbo vojska nemažete si před
stavili Oni dosud v bojí nebyl

svíci že ie na ní laty vzfialyoa 307800 hruíky na 177000 31 m m ráno odjel do Prahy
bojovala l neobyčejnou hrdinnoi Matka přikvapila dceři na pomoc Kntalog

zdarma
třelně na 119400 a meruBky na ženě pravil: "Bude! vidět co udětaké do něj nepotáhnou ale cvičí kMfc

Rchrtough Bros v
ale než se jí poštěstilo hořící laty 1(T)( já §i přiv„u revoWer ZeBt

v celé válce a konečoě náboda

svtdla 1 vrahem jejího manžela 50000 akrechie a připravují na tu chvíli až jim
na dívce ubasiti utrpěla samaVe 24 státech má ovocná úrodaKuropatkin přiláká vysílené v souboji bo zabila ač protivník

jejl byl jedním z nejpřednějllcb
cenu výie milionu a přední místo

ze strachu uprchla s dítkem ke
svému ctci rolníku Vorilčkovi V

podvečer vrátil se Klatovský do
decimované Japonce před ústí děl

ruínlc Svět si ani nedovede

udělali představu jak obrovské
váleCníků své doby

v řadě států pěstujících ovoce zau

jímá Kalifornie jejfž ovocná úro

těžké popáleniny na obou rukou a

v obličeji Matka s dcerou byly
druhého dne přivezeny do pražské
víeobecoé nemocnice k léčeni a

zde ve středu 31 m m odpoledne

Horoměřic a kromě revolveru měl
majitelé 17 a Douglas uliceCelá četa zabitého vůdce vrhl

laké opičku patrně si dodivsl odpřípravy má Rusko na hranících se na vítěznou Amazonku a tuto
da měla cenu 121700000 New
York í to i 00000 stoji v řadě vsby Sotva že jej žena spatřilaSibiře a Maočurie a kolikrát sto

dívka Barbora Dolejlová za vel blížit se k domku vběhla do světdruhý Do řady států jichž ovocpo tuhém boji přemohla svázal
na rukou i na nohou a dopravil

tisíc oejlepSích ruských vojáků
kých bolestí zemřela Mrtvolaná úroda má cenu výle milionu nice a zvolala: "Již je tady 1 retam pohodlně leží v zákopech

KnUHr-frarlrtí- ilnf nlxihfidnl pripraraf prarldnlnf iloa'nf ttaaoplMckf iťojapaorkr lalfirafnl krapucli araaohilalck prtalckjí a Uiionrítuf
—

VfMOIir-Koloj- Rl kafmla kulajol erkeatr IlUrárat polek aprchov litnl Wkiclk
baraa tikárna a valaJnS ábjťODZINNÍ OHDOIll-ZapoÍ- Bel aM Nortfldf a Tlacb odborech

FhXuRZA STKAVU-itr- aa poakrtonia aa tKbodlnfiVfio kaldodanal vrací
EATAUC~Cmuo! nor iiiutroanf katalos kldmu tdarma'

Adreaai KlMIKHOlW! BKOH OMAHA Míl

ji do paláce zabitého válečníka nešťastné dívky byla převezena dobude zařáděna co nejdříve také

♦

i ir
volverem! ' Tchin Vorlíček vyšelcvičí se a zásobuje pro případ kde nad ní měl býti vynesen soud ústavu pro soudní pitvu přsd dům a chiil belňiýeluéUuzimy Kuil:3 Dfpřeje si nic jiné Jedn % mladých válečníků zs tiak Georgia kde se pěstováni brosk

voní velice rozmáhá

Pokud se týče pěstováni jablo

zetě uchlácholili Klatovský naDal vybubnovati itnu V Malém
Hradisku u Prostějova postavil sedo Amazonky šíleně zamiloval aho než aby byli Japonci hodné

daleko od moře až nastane zima a pfáhl pravici v níž držel revolver
noci přeřezal provazy jimiž byl dne 33 m m odpoledne na nivetní tu Missouri 200000 akry a vystřelil V lom okamžiku lehlopak aby se střetlí i tou pravou spoutána a ona uprchla obecni posel s bubnem a po delatojí na prvním místě New York Vorlíček upidl Sousedé se domníarmádou Rusů Bylo mi sděleno
Dle jednoho japonského kroni lim na něj mlácení jež trvalo a!ae 150000 na druhém Illioois se vali že byl střelen vysvětlilo se

ale že rolník na útěku před zetěm
věrohodným Angličanem jenž na

lézá se ve službách Ruska při zá
káře Kurro po zuřivém boji usekl se kolem sběhlo hojně zvědavců134000 ns třetím New York
svému protivníku blavu jediným silným hlasem "uváděl ve všeobecbezpochyby ale ztratí záhy avésobovacím dopravním odboru klopýtl a upadl V zápéti vyběhl

z příbytku syn Vodičkův a hnal serozmachem meče nou zoimost že se krejčímu Fdruhé místo neboť vzrůst štěpnicže od února do Června přepraveno
Merdovi ztratila do ráaa ženaIii požívá v historii japonské v posledních deseti letech repre po Ivakrovi jemui clilěl revolverbylo přei Bajkálské jezero třikrát
Vincencie roz Crulicbovaadodalsláva nejen jako bojovnice ale sentoval lam jen 4 proceotakdež- -sto tisíc vojska v plné výabroji a au
že kdo by ji lei hledat dostanejako matki a věrná žena Když

z ruky vyrvsti Klatovský proti
němu dvakráte vystřelil Obě kul

ky zssíhly mladého Vorlíčka na
záiobeného Je ivět tik poseti

denně 60 kr mzdy — kdo by jimanžel její Oboii Juranonike tt
to v Illinoisu v té samé době

vzrůst v Štěpnicích representoval
100 procent Daleko větlí vzrůst

MO MORE BLUE-MONDAY-S

SWIFr's PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good

lým že věří ie by říie jako maká

nechala Kuropalkína a nějakými psk nalezl obdrží 15 zl odměnyvydal do boje proti nepříteli tu
Nihlým zmizením Merdové kteriv rozloze itěpnic v posledních 10iii i5letého svého synka Rikyju

hlavě nevnikly však íťntnou ná-

hodou do lebky nýbrž poranily
jen lebce blavu Druhá dcera

I aoooo vojáky dát si od Japonci
známa byla jako řidni a práčoviletech zaznamenává Nebraska a

vypráskat? Z Petrohradu pouitějí poslala za nim aby konal svou

povinnost jako muž a také viecky tá ženština rozruiena byla cell Vorlíčkové lla bratrovi oa pomocdo světa zprávy že železnice do Arkansas a aice 300 procent
Washington dokonce 900 procent ves ťatrioo po ni osuovne zsmužské služebníky vyslala s ním a i prou ni zuřtvec vystřelil a

deštivého počssínavlech místech!do boje Alabama 250 Colorado a Wyo
pravuje denně asi 8oo mužů Za

těch něko'ik dní co jsem Cekal u

jezera bajkalského napočítal jsem
sám přes 4000 mužů táhnoucích

Na to své služky začala cvičit ano i v rybníce mrtvola její háky
hledána ala bez výsledku Teprv

ming 2500 Idabo iooo Montana

5000 Minnesota 500 Utah 700 av iermu a zacházení a mečem aby

lehké poranění na krku jí způso-
bil Tu konečně přikvačil ze sou-

sedství dělník Hájek zaměstnaný
v boroměřickém cukrovaru od-

hodlaně vrhl ie na nebezpečného
zedníka povalil bo a klekl mu na

když před večerem zislup mužůNové Mexiko 1200 procentnohly bránili dům kdyby napado války každý den
do lesa hiedati ji se chystal zraMiciiÍKau jeat vůdčím Státemden byl nspřítclcrs ueb loupež"Ptát m let jjii tdy ti maži?

li je viděl i viděl jsem jich sto zovala je od tobolo kroku sousedpokud se týče broskvoní a stojiniky Jedné noci banda těchto
ka D M přemlouváním že ubo in soft waterna třetím místě v pěstováni třeini krk aby se nemohl brioit přitisís a zase1 ato tisíc a když již přitáhla k domu Oboíiho avlak

Iii poatavila se jim se svými
bá snad do rána přijde A také čemž revolver mu t ruky vyrvsla hrulek Kansas stojí na šestém s

jsem tnyslelže jich ani víc nemůže
přišla Příčinou jejlbo útěku bylo Když byl Klatovský zbaven střelablky a jest vůdčím státemslužkami na odpor a v boji více

nežli polovice člénů loupežné
nelidské nakládání muže alkobo- -

Madoby 8WIFT & COMPANYné zbraně tu teprve lid ze sou-

sedství měl odvahu k němu slisty

třešněmi Califoroíe jest vůdčím

státem v pěstování hruiek New

York stojí na druhém místě
bandy byla pobita a ostatní uprchli AVIftovo 1'rlda mdl o jest oojleplfm mýdlem Jakíbol lze ku praní prádla a

Usmrcen na teti k ponlctntkA přiblížiliIii trpělivě čekala na návrat svého Lidé byli oa opilce lak
že jej chtěli oa místě Setf to Nrého prádla— nikoliv obalů?Caliíornie jak se samo sebou pfkui hodtnet Pan Joseí Skružný rozezlenimanžela a syna z boje a když pak

rozumí má nejvíce ivestkovýcb a majitel závodu obuvnického vjednoho dne obdržela zprávu že

livovýcb zahrad a sice 98000 iodřiíské v Praze v pondělí 39oba zemřeli jako hrdinové tu ISi

neplakala ale tasila krátký svůj

utlouci a rozvižnl lidé musili m

velice vynssnažit aby Klatovské-

ho před lynčováním zsebránili
Dnes nalézá as Klatovský už zs
mřížemi

krů Oregon je oa druhém místě srpna podnikl několika svými
MeruBky jsou v Caliíoroii pěsto přáteli výlet do Letek na poavímeč c ierpy a jedním rázem pro

být stále nové pluky tábořily
kolem tratícvičíce se a zvolna po-

stupujíce k Harbinu aby v roz-

hodné chvíli plné síly a svěžesti

vrhly se na vysílené a od zásobo-

vacího střediska vzdálené Japonce
Nechci přestřelovat ale jsem jiat
že u samotného Harbinu má Ku-

ropatkin 150000 mužů připrave-

ných na uvítáni Japonců až se za

couvajícím předvojem přižeoou
Oni es jih nepotáhnou naC také

Japonci li přijdou pro zkáza svou

sami

"Nenechtt se mýliti tím co se

dosud dělo ale viřte mi Ze vilka

teprve začíná Kusové brsjf politi

JONH LINDER velkoobchodník lihovinami
má na akladé

vány na 42000 akrech olivy natkla si srdce a následovala manže- - censkou pěknou hodinku Neda
Dabrodrulitvt mnicha na ceitt—5000 a fíky na 1900 akrech a leko Letek splašili se koně a vůza a syna svého na věčnost

pokud se týče těchto tří druhů o- - vjel do silničního příkopu Tručestné místo v řadě japonských výleCsá stará mMú I Uéů ůi kofalfy a Ěblář p Náprstek ze Starého městahrdinek zaujímá také statečná sel

Na plzeňském nidraži cbyatal se

ve čtvrtek 1 1 ta odpol vstou

piti do vozu vídeGskébo rychlíku
muž l pletou dívkou který nežli

byl vybozeo oa jedou stranu p

voce tu Caliíornie mi na ptato
váni jich téměř monopol a v pě-

stování pomorančů a citronů da

ti
--

~ít

f
ká dívka Kowan která žila v r

Skružný oa druhou stranu a ne 2vlátě ale proslulou z r 1881 OFC& JS Taytor
Za jakoat vlcho zboíí ae ručí 5a

550 v Otsaí Velitel její byl
leko vyniká nad Floridou neboťzrádcem a zanášel piánem že iťaatnou náhodou dostal se pod

vůz který ma lebku rozdrtil tak
že byl paa Skružoý okamžité

odejel zažil veselého dobrodruž-
ství Oděn v kaílsn počínsl si

tak nápadně že upoutal oa sebe
Telefon 1815 120? Douglas ul OMAHA NEBzavraždí mlutokrále Toritomujenž pomoranče jsou tam pěstovány na

56500 akrech citrony na 15- -
ku které svět nerozum! až ji

000 akrech kdežto ve Floridě po všeobecnou pozornost a po nádramrtev Truchlivou zprávu účastprohlédne pak bude záhuba celé
Japonaku vládl jménem mikádo

vým Kowan vyslechla celé spík
nutí které mělo za účel zavraždě moranče jen na 25000 a citrony li rozšířila se pověst že jest 10níci výletu duhý den dopolednejaponské armády spečeténa Viděl

jsem obl armády a vím o čem na 225 akrech obchodník děvčaty a zmíněnoupřinesli vdově pí Skružoé Usrnr Paroplav Spol Sev-nčmecké- ho

Lloydu
Pú parolodích expresních njrych£t-js- í jízda přea

nl míatokrile a dostala do svých
rukou také list v němž vylíčeny

dívku že chce někam zavézti NaÚroda pomorančů v Calilornn ceoý p Skružný byl 35 roků stármluvím a pamatujte si že na má

pro rok 1903—4 jest odhadnuta naléhání několika osob přistoupillova dojde kdyby to měla trvat a bezdětný Mrtvola byla převe
zena z Lelek do Prahy — O tru

byly vSccbsy poúíubuoíi samý
ilenébo spiknutí

a 28000 železničních kar z k záhadoému muži službu konsjící]sta rok Kusová tnou volni ve
íchž jedině dovozné obnáleti bu železniční úřadník a vyzval jej bychtivém tomto případu sděluji sesvých Činech a aledují přesufi svoj Míslokríl Toritomo nalézal se v

de Í9 000000 jeltě následující podrobnosti: Výjistý plán neukvapujíce se a do té době oa své lodi na jezeře Biwa
se a ním odebral oa policejní sta-
nici Na této legitimoval ae neletu do Letek zúčastnilo se celkempřávajíce Japoncům trochu tobo Pakli vzrůst v ovocnářství bude

tomto desetiletí držet stejný
které bylo značně vzdáleno od

známý ke vieobecoému překvape9 členů společnosti pana Skružoévýskotu nad dočasným vítězstvím místa kde spiknuti bylo sosnová
ní jako P dr Urbso Fr Fiscberbo Vyjfždkuarranžoval p Skruř- -

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

WEW TOIIK a imnMKrv
Fravldalnl doprafa po ryrhlfrh HDWMnlch parolodích
"Kalwr Wllhalm I I'r"K l~f Wlllm (rw' Krunprlna Wllhlm"
frandnlnádapraa po lnlí-- drulr ub rMxlícb a Ul toofeh MWalop

dloubfrb aa aup dlnkírb "Urmmt KutlamV "DarbaniMa" "Hramaa" "fnadrlata
dar lírMt""Kjnls Albert" "FrlowM lna "

Frarldaluapoitotaiauprafaikaldf (trtak)"lka1a" "Malá" "Macka

HtMosamal doprava
RaMoaaobnta — Iťwnlřln huim řrlnw Iiaaa Kng Albart llobaaaiillaro-- O

poBanl obladtljiadf v kajal4 a aMalpaJiibl caa aid ubrafta aa aa

OELKICIIS & CO 5BroadwayNow York
Hlavami a4ntlé pro atapatddh—

HfíLAUSríNIUS k CO
ClflOACIOIILIIVOIaa

°-- oa "BAnnonpr att

Ale konce dopadnou zcela jinak krok se vzrůstem v minulém dese-

tiletí tu zajiaté ovocná úroda po-

kud se týče její ceny nebude na

00 Kowan běžela k jezeru avlak
vůdce ipikleoců pobřeiiv důležitý

ný aíra a pro úiastoíky objednal Clen benediktinského řádu z kli--než dnes svět toudl a doba ukáže

velký oibytkový voz který oíeka-liter- a na Aodilské hoře ve atituIe jsem měl pravdu když jsem
posledním m stě v řadě osmi nej- - val výletníky v Podbabí Koni Oregonu ve Spojených blátechpředpověděl japonské armádě Ji--

důležitějlícb bospodiřskýcb úrod splatili se c toho důvodu ie ně ť dr Fischer nsrozeoý r 1857
ve Skrchlebecb a liorlova Týoa

tou záhubu"
L W Dongres kteří účastníci mávali praporky

Náhlým otočením se můžeme Vralda pokut tebevralJy V

Děsné u Tannvaldu zsvraidil v

zavítal letoa do avé rodné obce a

odválel sebou při návratu 9letou
Annu Geigrovu dcerulku vdovy

Pozemek na prodej
hřbet poikoditi Včasným použi
tím St Jakoba Oel svsly lesllí i

bolesti v zádecb ustsoou
neděli dne aS srpna nádenoík

zaměstnané va dvoře u Iloliiova HAMBURSK0-AMER1CK- A LII1IEFrantišek Hladík milenku svou160 akrů dobrého pozemka bez

budov částečně vzdělaného kte

onen list pustit se se svou druži-

nou sa ní a dohonil ji v tom oka-

mžiku když doběhla ke břehům

jezera které bylo právě rozbouře-

no Kowan neváhala a skočila do

rozbouřených vln a držíc list v

zobech plavala k lodi mfstokrilo-v-

Spikleoci vyslali ca ní celé

hejno lípů os Itěttl vlak lidný z

nich ji netrefil a Kowan dostala se

k člunu kterýž spultěo byl z

místokrálovy lodi a lodníci vynesli

ji na palubu kde mlstokrál vy-

slechl jejl zprávo e camýlleoém

spiknutí původce jeho potrestal
hroznou smrtí uvařením ca živa v

)alěat tato I rtu la wl rak pravidelné tplMil Evropa draa
rMfeertaii l4ail nejrvrairiM jiaas a aew laraa aa aaaaoaraa

ve étviiek v aabaia

Tělní aíské eear M

po Nortbweatera dráze

Výletní lístky budou prodá sle laat aelatarll Hcraecká Trans-Atlantick-
á Parat-'-aBaaabBrsko-#eriek- i

vabnl Bpoleťooat vl ptal sos lodi najlctca aaraaoa laoaaoat Mlira lun vo
vali ca jedno jízdné více 50 oantA

Marii Václavlkpvou oaěei aám n aioaaku kter svolila by aitao

pokusil se o sebevraždu O hroz- - bYl9 vychováno v americkém

oém Činu tom a aděluje: Vrah ' Příhoda která ae P drn

45letý nádenoík Hladík bydlil ae Fiacberovi aa plzeBském oádrail

svou 36letOtt drulkou Václavlko- - ul mál jej pobavila Bene-vo- u

v podnájmu u oádenníka Lio- - dktia Plof 01 I"" bjí'
ka v malá nízké avětoiěce kde c(ra ouaem odjel pak do Vídně

aměstnati se muselo 13 osob "ákai vezme sebou do Ameriky

Hladík Jenž se rád napil byl aa leltě hoc ieb1 otte pochází s

Václavíkovou velič lárliv kdy Horlovotýneka
koii nedodržela jeho příkazu by — Předplatím aa Pokrok"

jinými "mladíky" namluvili poaaa t roíaL

Ucbto Jao vtlikl
%rmS La pokodll e

motal parníky sabrao]lcl M evouironDovf ca parolodi
ilciek avlálf aaMiaDT Jaou Takový poeet parolodi aano 18 tq a 30 září se vbodaou

rýž asi před půl rokem koupen byl

za 13500 prodl m nyní za boto-

vých 12500 aneb vymění se za

obchodní budovu v stejné ceně

Pozemek ten vzdálen jest od West

Point asi too mil v Holt okresu

5 mil od městečka Ewiog od

jiného městečka pouze } míle

Elilll podrobnosti adělí ochotně

Charles Křepčit_ WmI Point Neb

{oas Ohledné plaplava a eaa obratle M savlaetaUidai Jlaáijdobou k nívratu oáalcdkeni Gide-oo-i'

konvenceoleji HAIIBURG-AIIERICA- N LINEMistski úřadovna

1401-14- 03 Farním nl
Císařovna Jingo kteri žila v

pátém století jest nejslavníiíl
Aaaajoakea s celé Japonské histo 7x3 umana nto


