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flrktory 13506056 Matů v řece

luoi proti ll7il4iJ blatůmprý vhoicn tyla Japonci do sveta

povřtíí předminulé m díle Tvrz Umahy kde iq podrobili oprnciNárodní dluhy započaly s (ran o1fvdaiiýin v r iq-j- Moosevrlt
Yycbitl kaldoo středa tato nalézá e dle mapy dvě mile cotiiikou revolucí 1'řrd dobou obdrřcl 336 c I Morálních hlasů
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Navrátila se úplně uzdravena k

poičtc svých milých i čelných
svých přáttl
Dr Pecivál složil právě zkou-

šky lékaltké pro stát Kansas Ze

30 lékařů kttlli ta zkouškám tčm

podrobili pouze 21 obdržel certi-

fikát a mezi těmito byl tčl nál
milý doktor jrnž bjl druhým nej
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tvrz k hlavní pevnostní čáře ruské Avšak za napoleonských váltk Z ostatních menších politických
Na vrchu Keckwan nalézá se ještě stran učinila mana socialitickáObáUjT počaly dluhy všech zemí vzrůstali

obrovskou měrou a od té dobyjiná pevnost jež pitří k hlavo
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Omaba Nab Kdo bv se chtěl Dodívati dotratě aby odřízli východní tvrze jest Francie která má největš 6trana toho důkazem jest že i proa město Port Arthur od neisilněi Čech aneb povolat! sem za sebou

své přátele a známé zajdi si k p
prohibiční kandidáty bylo letosnárodní dluh V r 1820 ročni

úrok z tehdejšího národního dluhuŠích tvrzí na Ljaotišan hoře naOotba Neb 28 prosince 1904 odevzdáno více hlasů nežli pro
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stek Dřenlavnf i Železniční aíkandidáty strany populistické ne
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každá francouzská rodina má čtyři Nebrasce (20578) Socialistická
nežli mají až dosud tu debyt
Port Arthuru jest věcí ještě nedo

nictvím jeho společnosti a buď
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těm kterým je určen
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NEJLEPSIM PRŮVODCEM K RADOST" Wolí vozí dříví na svou novoujež se dluíí peníze aby buď zvět Nvlnky z Nové Prahy Minnmeno bylo úřední sčítáni niasa z

posledních presidentských volebšily své námořní síly anebsesílily
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né mládí
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Někteří lidé jsou tak nerozum
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byli trápeni žízní a z té příčiny se o jemínáčku jemine! A víS proč? 0války být zapletena zastavili u sv Benedikta na dvě Protože zde máme více strnišťAvšak za to válka na dalekém lahve novopražského moku PanMaaaachnaetta „ M7SZ8 166716 nížin a Že pasou se nyní na zele
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Suchomel se zdrží v Jordan až do

úterka do poledne a pak se podívá
u napjetí a rozčílení Zajmutí
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Miju4wla 914073 6611

MImouM ajl447 S'J6S7
MoBtena 34 m ti 773

Neliranka 1íwrM UMO
Nevada 6061 3611
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řům "Pok Záp" íťauný krok v

nový rok zůstávám Váš kteréhož
na pekáč nedostanete

y a udržují zvláště svá loďstva
Ohio mm SI4 674

Oragoo 60466 17MU seznamu se s jeho schovankou
Udržovali spolu nedovolený porciovíí ¥A0ÍiJ TÍÍ30

libode Lil and 41606 94M0
pohotově pro všechny možné pří
pady jež pojednou mohou z války měr až se konečně o tom CampenSíjuth DakoU 7! m SS002

stále olejem hlouposti

Generál Noci mX aspoS naději
že bude příští štědrý večer veče

ftti na místě které si vyvolil

V Port Arthuru je RusCm hor
ko vzdor tomu ře tam teploměr

ukazuje jíž pět sttipfia pod nulou

Stezka znXmosti jest éirokX ale
cesta opravdového přátelství jest
úzká takže se dva lidé dosti
zřídka oa ní otkají

Kil s tím novým rokem

devatenáct set pět
se válečné štěstí
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vrátí Rusům zas zpět

Chadwickova trpí prý duSevnIm

vysílením- - Její věřitelé jou na

tom ještě boř ti trpí teď fiaanč'
ním vysílením

Dokončení panamského průplavu
bude stát strýce Sama $300000-00- 0

Hezká to sumička ale pro

strýce je to pravá maličkost
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chlubnými Japonci "zničen" ještě
několikráte zrovna tak jako byla
Pobieda a jiné ruské lodě

Chadwickova' nechápe že je s ní
nakládáno prý jako a obyčejnou
zlodějkou Ona si patrně myií
Že by to u nás mělo chodit jako
to chodívalo dříve

že malého zloděje vždy

spravedlnost stihala
ale z to velikého
a pokojem vždy nechala

Kdv2 Japonci dobyli 203-MKTR- 0

vý vrch tu vítězně rozhlásili do
svět že nabyli klíč k Port Art-
huru Ale nějak ten klíč "nepa

ruskojaponské vzniknouti dověděl a Kiocla vyhnal Milenci
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se chtěli vzít ale Campen to ne

chtěl dovolit že prý Kincl neníarmády byla zvýšena ve všech ze-

mích Evropy ale pouze Rusko a
Wet Vlrglola 13!60S 10fM
Wlaconalo W)I64 124K7
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V)W 6060
katolík To si tento vzal do hla-

vy že se zastřelilaponsko byly donuceny na tato

herný akademický malíř v New
Yorku opět vytvořil dílo které
zvýší lesk jménu jeho Kreslil
tento rok elegantní kalendář o

zvýšená vydání dlužiti se peníze Kontraktor Frank Suchomel má
Nov á půjčka Ruska obnášející

ťbroem 7016 34 S0M77 ZjmaVň
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smlouvu na slávou pěti domů a
1250000000 a poslední vydání dvou stájí S F

Parkara Itoocfaltavládních úpisů Japonska ve výš
Alabama 70bT 02473

dvou obrazích v mnohých bar-

vách provedených pro Jostía Tri-ne- ra

známého vyrabítele hořkého
vína Tento kalendář jistě zů-

stane trvalou ozdobou našich pří-

bytků Kdo zašle vyrabiteli pod

$60000000 rozmnožily národní
dlub světa 'na Jtacoooooooo
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OeorfU 83470 24 (tlieÉtě nikdy dluh teo před tím ne
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Před několika roky se zdálo že
adressou Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago 111 10

UUaltflppi 63360 3147 oinarr oviínf zmřny adr!y nikdy nc[-
-

Nortb Carollna 1241 VI 60443 rnenuii 0A'naclt mm tt a'irii podiunárodní dluhy světa již dosáhly
svého vrchole ale za posledních

HootbOaiolloa S(63 14971 I Irn se niíni
a zóroveřiTeooeaao 131706 106476

uíetři mnoho nejřijniDtí centů obdrží výtisk kalendáře vy-i- É)

P'? Pou Chválili slušíže
ka- -

iitiiiiJnlněkolik roků se dluhy tyto přece Texaa 167220 6u30
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