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— Před nedávnem kolovaly po

mřstě obilníky jež vyzývaly k účast sud i ústavnosti rakouské nentál
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ModliUhní kniby katolické

Kitkě rujtkA úplni! katolirk4 inolliJedním z nejzajímavěiších IhuíQonde silný dynamo přenvídíuje yk

!e v se na výntavi Jene i--l ktrikou nění s výnonnl'ho podniku na štěto
tthní kniha pro mihoJné krciraiiy oltcelého rokovaní byla událosf která
ihuj iniiilliily rsnní a viYt rní ke íníiooťbrála se dne 6 května Nejmlad sv ziiovfdi piilliiiíínl a iiiimovíi
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Mite tu dílnu kde neHCťtný j oct
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Ht-- f man Jandu mluvě o rozpočtuledlářnkou čalounickou mlýny
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pravil v zápalu následující paměti
ukázky umřní tikařktho a co ca bodná slova: "My varujeme vládu uč vs7le se spHko1 1 1 is v nirokove : VL„Jbt"í ' Ví „7 Vrrny 1 H niiPniM r- " wtvazliř i kovovým rámkem 1125jisté cvláÁtS bude ván bavili uvidte
tu t naře íeflké perlt-rář- e jak bbité

my varujeme v&s (totiž rémce) t
žádáme vás abyste na sypkém tá Ma-k- a 2c

Kebftkp hln tlry a křttantltho miba hulsrskin ro"Noc nakladu nestavěli budovy a nestavělia péknfi pracují Trace jejich vtbu itnttrl Lplrot niiil ítelnl kniha pro ivl'Ml0 ((( Karh-noví- i přel i

vé výstavě v Chicagu Měl tam byt
zbudován Aldine hotel na CO ul a

Og!eby ave nedaleko výstaviště a

ku pohodlí těch již podniku se súT

čhhUií i jiných již zaplatí Asi sto

občanu v Omaze dalo se napálit

poslalo peníze totiž první hlavní

splátky a ta přijde druhý oběžník

jimž oznamuje se že sehnané peníze
nikam nestačily a cel podnik Že

jest v úpadku leda by ti kdož první

splátky učinili dali si líbit 50 proo

ztráty Hotel bude prý zbudován

do 1 června a podílnici budou se

sobě Žádné naděje My jsme pře
tuje pozornost kaíiKho navítřvníka U ' "" i~ ruAi( káve3lIleU llW

31 00 a 11 Jicsvědčeni že jedině sebevědomím
v 1 Nový (iHliiiitliom! návod kta pavilonek "Western IJutton Manu lidu českého až do těch posledních jVig " - i- -' nachovali iiiaiiio ve spoluf nostt f

naučeni a vzdělání pro mládě 1

dosjlé nyf u Hieziiosterb HiM'u£ tifactoring Co" vyniká i přknou vyz chat zorigamsovancho dobudem svých
IlillIlKt liUll lllfl S (tOllVli Vttlllll Ikllf "

nuje K 1 K fena 15cdobou přiciDÍním obchodvedoucíbo 11 v nMiinti- T ti7i j 1 wv
v lcpH vastbe tl 0práv a že ten lid zorganisujeme za

to vám ručím že jednat dovedeme]
p F Kařpara Neraénž přknó jsou

Pánové až budeme zorganisováni a
rsymhiimka rychtu

- llistor
Ferd Schulze 00c

0
ukázky i průmyslových oddřlen

Maria mA vllcha i'ijilu(i katolická mo
dlitelml kniha Hhírka nevroucnřJA[cli
modliteb a oíhiií k blah 1'arině Marii ť'až přijde čas až se na nás obrátí

veřejných ékol Žactvo třch kterých vláda a až se na nás obrátí nejvyšší Sitelce zarnioucunýcb Ve skvostné vaz
naň v Chicagu moci aspoň )odívflt Oh7'f fanatismu: výlevv z vři]grada předvádí tu žannoucímu divi hlavy v lomto mocnářství pak im

ku postup vyučování počínajfcílio také odpovíme jak od r 1527 se k

nám chovali a z toho učiníme takékrealením a konífclho vyřezáváním

II W- -

Moravské obrázky nakreslil Jan Her
ben 30c

Mourkov slovník ftngl-řesk- Wknc

vázaný 1250

Mrvihté hospixláhká studie sepsal IS

Luppc 15c

své konkluse" Naproti tomu pov

budouli jím ceny tam počítané pří-

lišným

— 17 letá Lizie Mo Governova z

Fourth a Ilickory ul byla sličnou a

měla milovníka Starší její sestra

nejkráxnějSích přeductu ze dřeva

atd Také (kola hluchoněmých ho- -
stal místodržitel hrabe lliurn a to
nem na nejvýše rozhořčeným a

ostrým polemisoval a Miadocechy
kritisuie leiich nolitickou činnost

noaiti He rnůie výstavkou v pravdé

uáctého — 1'anoS ValdUýn&v 1

puvrul epnal F V !í5c j
Obrázky nakreslil Jan Dunoví

O KhihovÍ! kritice řistého
přcdná&ka ve století'-- ronicl díl
va vi valné hromadé Ul Jed k

DurdíklíOc 'H

Oletorách Hozprava pwi
od Durdíkft 15c V
O první pomoci pM iioraněníl

irieiiiocucní a ohrožení života v

psal MIr J Černý 10c

O strojených hnojivech ře'j
každéiuii rofníku o nich

skvělou Fotografie jimiž ukazuj Mu? kterv' se smMe román sl Victorajež nebyU lak hezká milého Jima

jí záviděla i snažila se náklonost "Podobná slova" pravii "pokládámae jak oni ubožáci vyučováni jsou
za smutné znamení doby a vedou k

zasluhují zvláňtního povšimnutí tak
tomu že musíme a velikou st srostli

jako skvostné práce chovanců

oboru tiuhlářského čalounického

Ilua I a II díl 75c

MftJ strýc a mfil fsrář humoristický
román od Jean de la Iíréte cena HOc

MQJ osud záhrobný rimán od F
z italského přeložil Jos Vh'

kolek U5c

Myslivost 1'fírufná kolka pro my-

slivce a přátele myslivosti od J V

Čern-h- (J5ci

vostí bledAti budoucnosti vstříc!"

Napomínal je aby nevnášeli do
lidu city a vášně kleré by mohlysoostružnického řezbářnkého a ume Jeltniura ouc

Ottfi v Slovník Nauěnf lilu

jeho získali na úkor mladší sestry
své Z toho byly pak stálé domácí

třenice jež vrcholily v tom že Jim

mladší dal přednost To starší do-

pálilo počíhala si jednou na páreček
u vrátek i vychrlila na milence lah-

vičku žíraviny Sestra vidouc počíná-
ní její chránila Jimaa utrpěla nej

propuknonti v nebezpečné činy a
klopucdio obecných vědomostí

leckého Nčkteré malby prozrazují
talent chovancfl Výstavka Gilbert kliidnejHl a iiejkrásnejnl slovvyčítal jim že jich vinou jest že

zastoupení království českého na
radě říšské není takovým jakým by

ilrtiim 11 a světe vyclinzi v sBros Co jež vystavila mno2tvi nebil za pičdíc 1'íedplácí seMžikoví íotoRraflo a figurky v životě
Zachytil Kerd Schulz cena 40cbyli mělo Málo mluvil p místovycpaných ptáku a nčkolik nelem hc

držitel ale I to' málo mohl podrželivíce Lizie následkem popáleninrovněž líbí Tu a tam obrovské py
pro sebe neb toho čeho se mu za

V NÁRODNÍ si1ulehla a starší sestra odešla z domu

nikdo vfiak nevěděl kam Jim šťast jeho řeč dostalo zajisté nezapomene
ramtdy zavařenin jinde r&znýc

druhu octa mýdla mouky a j na reka 13té a VTilIlauis ulici

řepujo i illílu Jen nejlepM y
nikdy Dr Vasatý a zejména dr
Herold v mistrných řečích dali mu
odoověď na nemístné útok v leho

ně vyvázl Lizie posléze se uzdravi-

la a našla zaměstnání v hotelu Ki
střídají se s ukázkami všelikého
umění Omaha Art Htained Glans

Ukázali nejen jemu nýbri i celéCo má tu překrásné vzorky umělec chelieu Tam obvinili ji že družce
své uzmula nějaký šat naAli ho u ní
a Lizie ze zoufalství vzala jed a ve

vládě rrtkouskó na jakém stanovisku
stoií dnes národ českÝ a že neleň

ké práce chrámové na skle i ze skla

elektrické společnosti razné motory oni nbrž i každý věrný Čech odho- - 7jstředu skonala
žárovky ventilační přístroje telefon lán jest bájiti práva vlasti své nejen ze světoznámého pivj

ANHEUSíR BUSCH íslovy ale i skutky Výstupy tytoní a jiná spojení jakož i svítilny TU B)ljii UhovlDZ doutníky — BIA pMbyly předehrou k památným mlalosatd "First Christian Chureh" má divadla ly 4lvy Tú ilfl pru ch4i ijM)lkoví
jitem odehravším ae dne 17 května a

jež měly za následek rozpuštění
na výstavě zařízenou restauraci kde

TDlr
snčmu císařemta nepatrný poplatek lze obdržeti

všeho druhu občerstvení ovsem že r

— Albert Bursík o němž v dobfi

poslední psaly všechny noviny —

jenže ne tak aby mu to dělalo příliš
velikou čest — byl odsouzen na pět
dnft do okresního vězení poněvadž
s ženou svou chtě na n! peníze na

"pitivo'% náramně oklahomsky ae

smlouval a děsně ji zbil Dostat a

trestního soudu pouze pět dnft pro
útok není zrovna mnoho a mohlo by
to být Bursíkovi jen výstrahou

opojných nápoj ft tu došla ti nelze
mm M 'J

Jk ridUiyite byli klokMjr nb ibyiU tnk

anill iMkii vlak tjt miU Jutou lila v Uk

zUmttal{ U ntmttoto CUrJU HllroT0Zmínky taslouží též pavilonky firem

AaUlko raut badnl mootnábytkářských patentních léku

pavilon veliké továrny Woodovy na

lněný olej jakž praví se nejvčtif

(naproti nádražíUnion Pacific)

v CoulxioíI Bluffs
(r řka ii4 Omthy)

Stojí to mnohem víre
zaslali doma než použiti desíti do]toho druhu na světě P Zerzán

když ve výstavě jsme byli kona larového výletu Burlingtonské drá- -— Josef Nivák a dvě ženštiny E
'hrdo --ndan Wyo který se bu

Mtchelova J Howardova Aa byli v 0U 80 května
rovněž přípravy aby měl tam výs

tavku svých prací Týž vystaví tu Cestující do Omahy kteří musejí v Council BlulTs íekatdélJí
naleznou zde občerstvení

Otažv4 ae městského lístkového

jednatele v čísle 1324 Farnam uL oněkolik prapor 8 ozdoby na ně ajinó
utery rano zatčení ponévadž prý
vnikli do obchodu ř 1410 Leaven

worth a vzali několik kožešin z lasičekpředměty spolkové Ukázky žen IT Tažte se kohokoliv na nádraží a ten ván cestu ukážedalší podrobnosti kr


