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ve alovanukém Kuaku bouře
v ncdalekd Jol6 vzplane
jež do temna imrti rovo
linete plémfi Kornanovú

neboť utikulrčncnl rreziiiárodoí ký íkrokryríFueííner Havlí bon dána zpráva ž minulé léto
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l'ří?lí mčsfc odbývána bude
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Týž losi asi 5 stop H palců vy
sáhlý cliránčný přístav na vý

V nedčlí dne 30 dubna
Od o - ta bod dopblavni ipo

mu líďftkdrnu rozumu

yvldftnl telegram te St touliu cliodním pobřeží francouzské Indo
fťímě důležitá porada v níž jed léčná zkouíka Sokolů Sokolek doCíny asi 200 mil severně od soký má modré oči ivttlý vlai I

avtilý vous (mustaclie) váží aalNyní v St Louii vždy v nedfli náno bude o utvoření mezinárodni roštu a ŽactvaLaigomi Záliv ten jest prostran
rady zem£dčiská Králem italským 160 liber postavy jcat llíhié a elárO í % bod odp velký průvodný hluboký a ježto nemá kabelokdyž Žízniví jedou v káfo

ku pramenu tu vždy klejoui
Cert vtrn vřechny vodíČkáfd

pozvány byly vleehny tivilísovaoá Sokolatva a českých spolků do joat 31 rokvého spojení a ostatním avetem
vlády k vysláni zástupců do pora Coliraoa Kdo nám o 11 6m dá postačíte!'
ly té a Izedouíiil že vlády vyllou O iYi bod odp velké veřejnéZaiikavAní til i OHNlM Z XfclIOŽ

hodí se výborné k ťičelůni ruského
loďstva i'okud známo loďstvo
admirála KodŽostvenského kotvilozástupce takové kteříž odbornými cvičení a proramemi

nou vídomost a idčlf nám kdo ao

nyní zdržuje obdrží laj odm&ny
Vfs&kcrá oznámení ať ao dČjí na

mfiŽa vzniknout! požár avfiové
tvýiTii schopnostmi a znalostí po 1 1'rostná 1 činkami a pra- -

války to jcnt velíce nebezpečná záiivit Kamranbském dne 13
víechnýcli národohospodářských li zprávy zaslané P°řd a lákyngvec al jak ao zdá evropští diplo dubna a jsou adresní F A Kicb

365 (ioodhuo St St Faul Mínilpomčrft k 1 rovedmi důležité my 2 Uvítáni rnayorcm fuSalamaté ki počínají umleti: tlm dřív po kabelu ze Saigonu pravdivé
Chicagailéoky té vydatně mohou přisnili

11 ii 1 i t nalézalo se tam jesté dno a ito praskne tím lip

N nulit ONUkyjv Cahmioikiio Mysicnka la ncui moc nova no 1 obrazci3 Hej anténovádubna V dobfi té zásobovalo se
bcť již dříve dospČI jislý občan Sokolové
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I'an J Kulák oblíbený cest
loďstvo to Čítající 50 lodí uhlím

I t U ě t Jkalifornský kterýž jevil namslý Cvičení 1 kužely— Sokolkya potravinami dováženými parní 4

5cm v záležitostech zernčdčl

vdala ao za kočíbo a itrýc Ondřej
k tomu vhoJnft poznamenali "Žv

dobrý kočí jo lepií nežli Kpatný
vévoda'' Z tolio jo vídřt Žo ttrýc

Cvičení imílicná a bry— do jednatel pro českou firmu Korbelky francouzskými a némeckými zo
ských k tomu přesvědčení že by rost Uratfí nachází so opčt na obvyklé
íarmeři celého svila mohli zlepgíti 6

Saigonu je li to pravda pak
Francia porulila neutralitu a v

případu Že by ao n£co podobného

1'rostná -- Sokolové
Cvičení na nářadí ao střídá

avé ceaia a v Ičchto dnech navítíví
české osady v Texasu Není té7svůj stav kdyby ao aorganísovali

a odbývali obČaa schůze v nichž ním—Sokolové ncjmrnM pochyby £ p Kutákopakovalo rnobla by z toho vznik
by jednali o pornčrecli zemfidél Cvičení prostná a rej pro Sokonouti mezinárodní válka jejíž ná
ských a pracovali o povzneScni ly vypracovány vrch náS Jar

opčln prodá hojné výtečného vína
i kořalek tamním obchodníkům
neboť ve&keré lihoviny jakož i

sledky nelze ani % daleka pfcdvb
svých zájmů Kosařemdati Japonsko mohlo by požá

dali Anidíii svou spolimkvni abv
I ar é tma tt1'řcdním důvodem pro utvoření uviccni ipoiacna pro žactvo a přírodní kalifornská vína Korbolo

Halte- -nrúti Francii lakroříla iiurin ll bokolky upravena nač A va požívají cnvalitvuné k ivftové
povíst! a jdou znamenité na odbytvfiak lze dokázali Že vláda fran c™ l JirouÉkcm

couzská skutečné nařídila uuver " vcCer nlslcdu o kon Fan Frank Marel vážený rolník

mezinárodní rady zemcdČIské jest
len žo se kapitál i práco soustře
dřné v mčstecli stálo víco a lépe

cran!sují kdežto zomjddstvi
leoU) základní zdroj blahobytu
postrádá dosud pfiméfené organl

nérii Indo člnv abv neulralítii tu Ctft za apoluúČinkování Ústřední ! IJwigiit Neb navetívii nás v

přísafi zachovával pak Japonsko Je'noy' pátek dopoledne Ffivezl do trhu
ao omaŽského káru vykrmeného

Févecké řízeni sbormistra losnemůže slulna čittUi Francii zod
Koláře spojených slovenskýchpovftdnou lit bol musi připUklill

sace 1'álo se dovozuje le orga
niiace ta musi býtl v povaze mezi' pdvec sborů a sočlenébo orcbeslru{ vládl írsncouiská vyhovila po

dobytka a jak nám adčlil byl a

obdrženou cenou úplné spokojen
Fan Marci nabývá b též prodo

řízením Sok Kubrinuraf adavknm nieziiiárodntlio zákona
národní jŽto i podmínky jimiž se

zefiídélsivl řídl jsou aainy ua

prvém misie mezinárodni Úko

Na programu přednese ÚstředOMsIne dá au lémtř a jistotou cm pozemků jel jdou dobře na

má ItpSÍ rozum učili většina amo

řických milíonářO

Na c'iiicaihkK iiuuhk é

znovu příklad dán
žo by přcitat mil již

ktarý llrndrián

pí i nČmž rolník pouzn
druhé liouilo brá

kdežto ipekulant aí

a ním jen zahrává

Japonsko hic htavÍ nXmamn£ ut~
bořčtuo nad porubním neutrality
jakého 10 prý dopouští 1'rancie

dovolujíc eikádfv Koilinolv fitikií

ho kotvili v razných francouz

akýcli přUtavecli Chytří Japon
Hici patrné hledají příčinu aby v

případu vítézklvf Kodžcttvcntkého
mohli poládatl ivojl ipojtnkyni
Anglii o pomoc

(lAlkl ťlK H VacttNA 1 1 ll-Nl-t I M)

r&lku na chicaKtká bun a zatím

Armour vehnal (íatixo do rohu a

ttnto 10 musel vykoupili i n# j aii
třemi miliony dollary A co takto
dva velicí ipekulintl nciejou ani

ueklldl Jediný bull plenit tu po-

moci ivýclt niflionu utčují tenu

plenien lirmetnm a uhrlvají i a

nimi jiku a míčem jik dlouho

jcill Urmeti budou málvli tento

iifpřiioitný uv vřilř

ní Jed Vhv smlRené sboryi SlavočekávHli Ib k váiiiřjMin záplet
nosini hymnu Sokolskou muhlékáni iih] Francii a Japonskem

lem zamýšlené rady by bylo rorki

řovall vědomosti vltho druhu tý sboryi "Váno od Hmtiany a
neiioj ia a fe celt itieiiioi ta vy

odbyl Fráv6 nyní má níkolík

pftknýcli lirern ni prod?j a kdo

by tbifl níkirruii a tlchto firvin
sobé zajistili uecbť jni a dftvřrou

ni p Maiela se obrátí Foradl
kažilému svMomilé

ka ícl se aemédclství práce pomď "Nale probuzeni ' od dra H l'rollť-o-a biiuď smírná cestou diplo
maličkou Významným vlk jesi

cl v případu nakatlivýcli tictnocl a

takto roimanilm spůsobrm po
skytovali srmtJtlikémii výrobci

(háikv Orthesler pak i výnsi
ařSlt li skladeb "Dvořákovy tni
ce" a ouverturu a "Frodaué ne

le Anglie o relé té lálrliiostl a

'au Jan Moravec oblíbený ma- -

výhody oratatiliacv jíchl uynl po víily" od II Smetany list krejčovské dílny ve Wilbersifldá

chuvávl hluboké mlčr-n- l nkméiié
lio právem předpokládali li
AiM{H ismII se vidu vlivem

svým o to aby Francie vůči Ja

řečníků promluv! a Sokol
Neb přijel do Omahy na uávllivuV poselství ku ivým miiiisirům stvo česky dr J Kudil Jičínský

se Cedar Ksplds la apolky u I'kiil italský pravil "TfMy imft potisku uchovala pllanou neuliav
V Havnlsiiík a ťítlsburgiilitu

avýcb pfihuiitýth avílsl III do
nati tiskárny a bylo nám vHko
míla a nim si pohovořili Jes
milým bosbiii své dcery ale pru
vdiné

dřlské celkem ncjčdntjlí jel
mail velký vliv na tuud národů

líjCiuídneul a rnipiýlrnli násla
Ku nioliuliiéimi tamtu projevu

1'hMliiliiftti m na Po sokolskému poivlny víetluty lA

loi vlčné spolky a kluby americkélovné isoíi nciinopni postarali 1
g é I - -

postačiulně o ilaplful 1 loatminé lilV ''F'" německé Ivédiké Ifancounká Fřsdplaťiese na "FoknV
tůidHU-n- l ioamanitj)ili roCllO IK tCťll $150 jsid jakol vyniksjítl předáci ri putiso roul


