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Hnilou norvéiiká

Jednou % malebných budov vý

Ktaviifch jiftt budova norvt'žnká

JchI hIhIiii v jakém některé kostidy
v Nornku jnou utavny inaifo mnoi- -

ittvl ntřlAck jichž hřebeny vybíhají
v riiznc romantické hgury

Budov norvtUki

Zbudována je t prken norvéžské
borovice a náklad stál nsi $10000
NorvíŽHko jest íestní zastoupeno v

paláci umČnf mnohými pozoruhod-

nými díly

Loď Jlmhoiiova

Jedním z objevitelů Ameriky a

sico severovýchodních končin byl
Jindřich Hudson anglický nárnoř

Počátkem sedmnáctiht? stoíélí po-kos- il

so nalezli soterné od pevniny
Americké cestu vodní z atlantického
oceánu do Indie a podniknul v roce

1007 v tom směru cestu v loďce a

10 plavci Ovsem hledaný prft

plav nenalezl Na své druhé vý

pravř v roco 1608 dostihl Novojo
Zcmblojo V roce 10C9 podnikl
Gťstu třetí a sico v mésfei dubnu s

Amsterodamu s GOtonovou lodí
Haif Moon jejll vyobrazení tuto

podáváme
Uvážíme-l- i io hamburakó expres

ní parníky maji 10000 až 12000 tun
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ných Jnal pliiozrliA bu lova St4lU

Illinois ktfr4 va čtvrtek slavnostně1

otevřena Mát teti j hrdým na to
Iv v jeho mezích nejvlUl svelov4

výstava zo vťech odbývaných polo-

žena a le honil lid a celé zeměkoule

Jest zbudována ve slohu řeckého
kříže jehož hlavní fant má 4&0 stop
délky a 1 00 stop ílřky křídla pak
285 délky a Ug stop ilřky Nad
budovou vznáSí ne do výie 152 stop
kopule mající dole slřku 75 stop

mm
--A Ií

Ulldl UllDOlMki

Náklad na budovu obnáší 2r0000
dollarft V prostranné této budové
umíhténa jest ovřem nejlepňí výsta
va státní zo vSech Mimo ulodin a

nerostu státních a ukázek zdrojů
bohaHlvI tohoto nejpreilnejHÍho ze
středních státu jest tu část vénována
znázornřní dokonalého školství
Část budovy zaujata jest Ženským
vvuorem výstavním Jma čftst jest
oiimveuornoii zove so memoriál
Uall a vyloženy jsou tu mnohé pa
mélihodnosti státu

Dobrý Hamarlíán
Jim fcuo plmiUinlk" VM p T N

Ilomplirír tTona " i neJvIlAi rtlot( mohu
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nyní ku prod JI nllin Přímil Ji m mnohí
by bo uMvall ntjlspiliii TýlUdktm"

Pro spolehlivé a pravé
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VUrf pfavial obohod od t Kalparn a veda

řldt ho Uk íh l hllv U kiiidýkdn kou-

pi Jndiinu přijdu podrubi w
Ocur Jana iUJiijř pro kaidihe al koup! udí
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riarpiim Utni R roka atará UM irillon
Nelaona íltna a Mko tUri INI „
Htar HuiirlMin roky l&o
Jalnvcovt 75

Kmínka „„ jiw „
Antika a 00 _
lliifka lillldníllí M
Huni Jamalak# I7S
l(uninní 3

llranriy (ncjlrplit a O0

Horníci bramlT lía
Vlno kynuté blIérlfiilInK r t Inii "

'
Portwlne lnrnjr I li Turk Cal I on

Muwalol jno "Alkahol 300
Vlna molu lunu Dravá a rnflm Is lnou iiltmn

tich niMli plich vlinihradl ZAnlIkv na vrnrk
f rykoiiívajl nurivné avn aojuta mní dali
objmliiavko sartuo 61b
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1422 So 13 tli St OmaLa Neb
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í íUtj kdyl tj poulil k tomu dnft

10 rktfríl hy ovíem v kaM'm

muil p]tit vntupnó do Jtttaití- -

'kld(xlcnnfi % navítfvil joilnou
' vlwhno ontatnt co jo k tidřní málo

l új joj vtiné ca tř-c-h lOdnAIII
í To jcat VBtupnó pouxe n k tiřmii

droii no jinó výlohy na výtaviXti

Jk ku ř kdo nvbudo chtěl platit
k vstupné v jednom dni dikríitc
mimi ovřem na výHtaviiti

oln-dvat- i a

o pffpalě I veíi-ří-t- i a na výMavUli
I není lacino Je tu ovAm 150 rvu

taurad alu kažJá % nich lyU na tu

f kralickou dobu několika mfeti
zřízena a kajtdá % nich muHl HprávČ

výstavní platit dohře za právo k

loma Kicrc2 vyiony bo ovHcm i
přfjmftkrýti mmí tak 2epři nejlepAl
vfili nemohou na výnta

rviiticítati ceny tak rnírnó Jako
nímo víntíivii Za oliví-ofn- á Hdln
n ' —

jSmW ho na výntaviřti 73 ccnlft za

Áoíllk k&vy n přlkuakvm 25 ct i vý- -

(íe
Mimo jídla potřebuje každý

i titf Voda arci hada ždarma ale

michiganHka je jak zn&mo řidká a

granát neb plzcíigkó z ccMkího ivo

varu bude st&tí 6 centu Hklenička

jich! nřkolik "neuškodí" Mňium

tedy na jídlo a piti na výntaviíli

pocítati $2 dennC OvSom výloha
tato mftže být znační nieiiňí když
e vezme "luno" v "pejlku" něhou

co] budoc mocí chicagčanú nadnó- -

Jji iiniti neí přeRpolní

i Véak to není jcfitS celó vydání

Každý dojiftta bude ianoni unaven a

rudo-l- i chtít at odpočinout musl

ídatit so sedadla Túl kaldý bude

Jojista chtít katalogy z různých od- -

aélfiní vvHtav a budou tél iiná naho--

uift vydaní tait ze oaiiaaovau ma

teme lOdenní návStévu jak niHlo--

uje: Vstupné po 10 dnft do výnta-iňtf- l

a vedlejších výstav $1100
ídlo a pití po $2 dnnó 2000

)robné a nahodilé vydání 00c

denně 000
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v vy iCínem fiuuu

Ctcnó dámy nestává příčin pro
klcrél bych tnéla omlouvati !eny
národnosti české Ony zápasily
ony so snažily konali povinnost svou
— ony věřily io hlavní úctd ženy

jest býti matkou Ifú cholí A

ony se snažily povinnosti tyto konali
řádnó a konaly jo ve svých domo- -

vech Ony choti i ly do válek a stály
po boku svých mužft Ony bojová
ly rekovné byly ochotny obřtovati
své muže své dítky — co víco muže

žena vykonali ? Ony činily vse soo

síly jejich staftily Ony staly so uči-

telkami lidu osvojily si éiroký roz

hled staly se umělkyními a co více

ctčnó dámy — ony pokusily so o

to zřídili první ústav pro vyéfií

vzdólunf žen ve střední Evropo a

před třemi roky v Praze zřízen byl
ustav v némž připravovány jsou
dívky pro universitu a říšská rada

prohlásila že jakmile bude mi ti
úslav ten dosti posluchaček že pro
né bude zvláštní stolice zřízena tak

aby mohly osvojili si stejné vzdělá

ní % muži (Potlesk) Ženy zo

svých vlastních penčz nyní podporu

jí tento ústav a ústav ten má přes
osmdesát posluchaček kteréž studu

jí klassické řeči kteréž studují ma--

thematiku a připravují se pro povo-

lání lékařek a co více ctčné dámy:

první dvě lékařky kteréž byly ra
kouskou vládou ustanoveny jsou
české Ženy jet připojeny byly ke

sboru vojenských lékařík v llosnč

Já vím žo ženy české béřou vřelý

zájem na Vaíem jednání že zají-

mají so o tuto zemi a byla jsem

čelnými novináři žádána abych ve

řejnosti české podala o kongresu
tomto podrobné zprávy neboť řeklo

se mi zo "zeny nafto so vřele o včo

zajímají--
" Přála bych si přcsvčdči-t- i

Vás jak SCiiHtnou a hrdou jsem
že mohu zasedali též v tomto shro-

máždění žo mohu podíleli se na

tomto hnutí že mohu jiti s tím
mocným proudem který vše žena v

se pončmčovaly úřady zemské pře
fdiázely znenáhla z dvojjazyčností k

némectví Centralismus a absoluti-bi- u

um zabraňoval aby mohl býti vy-

vozován náležitý prospěch zemím

českým z práv státu čutkébo jež ne-

byla nikým zrušena a ani nemohla

býti zrušena
Pode všemi těmito vlivy hořejší-

mi a po pflkliflé nové z ciziny

šlechty germanisovaly
sebe zbytky šlechty České mčsU i

mčťťauslvo Kdo směl mluvili
nahlas mluvil německy Pouzolid

selský a cejuhudší lid městský za-

chovával si svoji českou řo6 mateř-

skou Stav povlovného úpadku
trval přes dvó století Ký div žo

národ český považován byl za

mrtvý?
Roku 1818 přiznána býti musila

aspoň část práv občanských náro-

dům všech zemí jenž mčly společ-
ného panovníka h ibsburského Ač-

koliv uvolnění tolo trvalo jon krátce
stačilo probuditi politické scbevfi-dom- l

v čaském národě jehož dálo

žitým činitelem stal se lid roboty
zproštěný Českosť svoji uvědomil
sobó lid jíž dříve píUobonlm řady
českých proslulých spisovatelA bu

diteli zvaných Po této krátké

episodč vrátily so kruhy vládnouol
ku stsrým systémům Jen nespoko- -

jenost všech národ íl v zorních jimi
od roku 1804 přiděleno jméno císař--

ství rakouského auiž právám státu
českého a uherského bylo ublíženo
donutila vládu aby vzdala se abso- -

lutismu čímž Němci dosáhli vel

kých výhod Aby nebylo vládě bo

jovat! a odporem na všech stranách

vyrovnala so roku 1807 s Uhry dav-
ši jim samostatnost' Práva státu
českého au jsou rovnocenná s právy
státu uherského (oba státy roku 1520
svobodnou volbou vstoupily v per-sonát- ní

unii s dědičnými zeměmi
rakouskými) provedena tehdy ne- -

byla a přes mnohé vážné sliby posud
provedena nejsou

DokonCenl

J1j V tom ovAem není zahrnuto bydlo
V2 bude státi od $100 ihnnh
Uho snídané doprava po dráhách

% _ „


