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("omřrnA kritií vykonaly ony íc

trnul tím io my "bivili" e h4 l

kón ppon-- a rozepří My uiili
In ÍU mno2tvl hluf nýdi írAtl

hesel a výled k — veliký nevrec
dává o odd4ati n ri"Véloti v ko

stele vlatencetl pestujem v ho

spodé svobodomyslní jsou r4li

kdyl nábolcnský spob k na par4du
j trn vyrukuje n korouhví pravove-říc- i

a vířící opřt pílajl třm jil
voliřjsích jsou náhludÁ skláníme
£ f jo uvé přel liipiteli od p Are i a

íkfldcí a pokrytectvím otravujeme
n4S život veřejný i společenský
Naío hrdost národní nepodajnost
zmužilost jde opravila až do téch

hrdel — nedovedeme býti samo-

statnými přesvědčivými ani v my-

šlénkách ani v jednání ba dali

jsme so nyní i ženami zahanbit

rny muži na které prý vina nepadá
Na koho padá to vedl bozi siad

povédély by nám toho u nás české

Ženy na kalikovém kterýž na vzdor
módé zítra pořádají

NArodoplmiii vHlavu

Tak jednáno melo by býti vSiulc!

Krajané nafti v Manilowoc County
Win plnou tnéroii pochopili dfileži-toM- t

Národním Výborem podnikané
MiaťiHtiky CeHHtva amerického a jsou

vdiii učinili vře co v moci jejich

aby výnledek Hcílání v okremi onom

byl úplné Hprúviiýin a aby i vyzna-

čení otnčrfi v nichž krajané iiiihí

tam ho nalézají skutečnosti vfrně

odpovídalo SjnHob jnkýmž toho

docílili clití jest následovním a za

přiklad sloužili by inéi rodákům i v

okresích jiných v nichž značnějSí

počet jich usazen jist Přičiněním

p J M Chloupku krajského o

dotyčného okresu vybrán
totiž z každého towiishipu jeden
schopný krajan ku sbírání potřebné
ho materiálu a do okresního métita

volána bude nyní společná schňzo

všech tfchto tthératelfi v niž o spli-Ho- bu

Jakými jednotlivé otázky v

dotazníku obsažené zodpovídány
býti by mély důkladné porokováno
builn Tím docíleno budu zajisté
Žádoucího výsledku obětavým kra-janft-

m

kteří práci onu provésti so

uvolili náleží vňechna cest za to

ostatním okrenftm tak dobrý přiklad
dali

0I poničení

Omaha 22 knétna ÍSU3

Malý chlapeček mrtj pftl třetího
roku starý hýl před nedávnem tfižce

nemocen záškrtem Lékař so jej
na dobro vzdal řka žo není více

Íiž zachránění Dovédél jsem ne

vAak o masti vyrábřnó paní Kretsch-měrovo- u

a okamžité jsem mí opatřil
krabičku Několikerým namazáním

bylo dítko úplné vyléčeno proto
mohu tuto masť všem odporučili

Frank Vodička
312 již 12 ul Omaha Neb
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NynJW fiavllf vovalfU Jwlno

hlit tvrdí I Iteftf po líAJikém

vyď'r'tvl strany hosiinci a

reatiurieí ani inámky Ovrm m

výtaiiií smifi mul jídU pla

títi drile ni mimo ne vak v tiiř-t-

vftbn restující neb host tii

fiepo(oruj( le by hotely neb strava

byly drí)í 'lx dollir donné obdrlí
v hotel4eh prostředni třídy sluný
byl a za 20— 1:% rentft v restauracích

dobrá jídla To ovsem i IM při

)uti dlužno dosavadní alabé ná

všiévé hostí možno že mnozí t
nich zdrženi bylí pravé zprávami o

vydérnčství k némuž no velká t

hoteliéru z počátku chystala To

ovšem týče se pouze hoteliéru ame-

rických Naši krajané jsou v ohle-

du svědoinitějMini a čuští návštěv-

níci kteří budou v hostincích kraja-

nu hledali opatření nebudou musit

stéžovati ni na odírání

Velký odpor povstal proti sjuTimo- -

bii udílení cen Hned po novém

roce čelní vyrabiteló pian odepřeli

použiti míst jim ve výstave pusky t

nutych když ztědcli pravidla za

jakých ho ceny rozdělovali mají
Činili námitky hlavně proti dvoum

hodům: Předně nebyli spokojeni s

tím že nebudou se ceny a vyznáme
nání rozdělovat dle zásluhy první

pro nejlcpšf druhá atd nýbrž že

skoro každý vystavovatel bude ku

mcdalionu oprávněn neboť mají

býti tyto udíleny každému bez roz

dílu kdo vystaví cokoliv dobrého

pěkného prospěšného Nemá totiž

býti při této výstavě závodění o to

co je nejlcpším lepším jiných nýbrž
má obdrželi medalii vše co dobrého

Druhou věcí proti které činěny jsou

námitky je to že pro každý odbor

má být pouze jeden soudce kterýž
bude rozhodovali o udílení medalii

kdežto vždy bývá v každém odboru

několiUačlennú komiso rozho-dujlo- f

Před dvěma týdny všichni zahranič-

ní vystavovatelé ohlásili správě vý-

stavní žo nesúóastnf no závodění se

svými výstavkami % příčin uvede-nýc- h

nýbrž že předměty jimi vysta
7eué budou ve výstavě pouze pro

podívanou V minulých dnech též

18 vyntavovalelft amerických po-

dobno ohlásili toho

radí ho výstavní výbor zdali nebylo

by dobře od původní myšlénky

ustoupili a zavěsti udílení cen dle

Hpfisobu obvyklých
#

Hudba na výstaoS

Hudební požitky které poskytnu-

ty budou na výstavě neměli jsme

posud nikdy a nikde v této zemi

Dvě velké prostranné budovy věno-ván- y

jsou hudbě a sice hudební síň

(Munic Halí) a slavnostní Mu (Festi-

val 1 lati) Před fiatem jsmo již při
nesli na tomto místě zmínku o síni

hudební kteráž obrovským iiloupo-řadí-

upojena jest n kasinem ni
břehu jezera Sloupořadí to v němž

čtyřmi řady jo 48 uloupO jeden za

každý stát a territorii činí mocný

ragk4 Vodl Jel ovieřtl ídaf

m a n!'4 ai loo hydranlt na

vftatíSt mono b'i lovy a tolik4I

mí v bu lo4 !l

V vjt4 řeskho iboll gra-nitovh-
o

v rakoi4Wm od Ubnln

vítové v}laé v f ho a laujímajl

přední mí(o kvostriá tperky pana

V Jíry Prahy Naléiajl tam

elegantní rimeěky na podohUny i
níchl Jeden rn& i I2'K) ceny

taktovka ti slonovi kosti
vkmné granáty poáen4 pak množ

tl Jehlic Jiných řpeřkft nobyceJ
né kráy Ve velké skříní na galle-rí- i

má p Jíra ještě většf záabti

drahocenných šperku granátových
Oddělení páně Jírovo Jmi ryze
české — ani český nápi na velká

skříni neschází Zníc: "F Jíra

Výroba českého granátového zboží

Praha Mnichov Kolín" — J H

Oerlický z Prahy nebýt již tak přilili

choulostivým aby nápis na jeho

výkladní skřini zněl česky Na

skříni bývalo dnhdy pod jménem

vystavovatele zlatým pismem na-

psáno: "Praha Příkopy Prašná

brána" To však bylo nyní žabař

veno tak že celá ta adresná zni

pouze "Prag" ačkoliv pod černou

barvou zlatý český nápix proráží
Další vystavovatelé šperku a graná-
tového zboží z Čech jsou: lleller
Bald w in Synové i Teplice D Ka-mins-

ký

z Prahy Jak Joitelea z

Jablonce F Schier z Jablonce Fr

Šlechta Steiner it Kolliner z Prahy

Wciged & Pueschuer % Tysy u Pod-mok- li

— Kráriiié zlaté a stříbrné

šperky a ornamentální zboží vysta-

vují: (iallus & Wolf z Prahy zlaté
a stříbrné náčiní stolní Emil Ru-

dolf Langer z Laudškrounu na Mo-

ravě zlaté a stříbrné náěinf Trnka
bratří z Prahy ozdobné zboží kovo-

vé Podcbné zboží na výfitavé má
též Jan Peterka z Vídně Velmi
krásné bronzové zboží na výstavě
má několik vídenských ílrem mezi
nimiž nalézají ho též Fr Brožovic a
L Kratochvil — Vedle granátu
budí pozornost český porcelán wa-joli- ka

a "terracotta Vystavovatelé
zČeelujHou zde následující: Karel
F BoHek z llaidy jiorcelánovó zbo-

ží Ed Eichler z Duchcova terra-

cotta Frit7Hche & Tien z Prahy
porcelánové dýmky a podobné zboží
ozdobné Groeschel fc Spethman
Teplice porcelán Josef Mazel No-

vé Město u Fridlandu porcelán
Gustav Miller Podmoklí porceláno-
vé květiny (i 11 Richter Warns-dor- f

porcelán IíiesHner Stellmacher
a Kessel Teplice porcelán Schmidt
& Co Karlovy Vary porcelán
Bratří Urbachové Teplice terra-

cotta a majolika — ftezbářskó oddé-n- í

zastoupeno jest firmami: Josef
Krejčík z Prahy a F Robitschek z

Karbic v Čechách Poslednější vy-

stavuje sbírku krucifixu a růženců
Rovněž i skříně českých vystavova-
telů kuřáckého náčiní chovají v sobě
mnoho zajímavého Vystavují zde:
Ant Budil Fr DaneS IgnátKuneá
Jiří Beroušek Fr Strouček Karel
Kuneš Jan Ledvina Karel Pavlík
Josef Beran a Josef Homolka —

Pražský knihkupec a obchodník a

hudebninami Fr Urbánek jest téi
zastoupen na výstavě Má v oddě-

lení rakouském malou skříň v níž
nalézá no značná zásoba hudebnin i

spinu Jsou tam zastoupeni čeští

komponisté jako Smetana Dvořák
Fibich Bendi Rozkošný Chvála a

jiní Zástupcem jeho jest profesor
Josef Vilím

oJfn io'if lyto lony r'# stop

Jky s i fop y ithmhu

lit ?ťrr21 I iiiiiíiiírfií

mj-4- l tl k4il
Nejlepíl a nejéřtnejíl kapely

americké a mnohé vyhlášené kapely

evropské budoi po fa výstavy pft-sob-

a oběax jHřilány budou kon-

certy Jakýh avět posud neslyšel
Mimo obou zmíněných síní bude I

v ženské budově alyseti co V oWu
hudebním ženy vykonaly

JVW?i( ikolij

Nedělní škola Je jak známo in

xtitucí řislě americkou a nice insti-

tucí která téměř srostla m spřiso-be- m

výchovy mlátiežc Nedělní

škola jest školou náboženskou a

všechny sekty proteslanské v Ame-

rice pilně ji pěstují Není kostela

aby při nřm nebylo školy nedělní

Dopoledne a večer z pravidla věno-

vány jsou pobožnosti starcích odpo-

ledne pak věnováno jest nedělul

škole Proto Je zcela přirozeno žo

i na výstavé nalezne místo nedělní

škola

Budov nedílní ikoly

Mimo výHtaviňlě vlastní na Stony
Island Avenue vedlo budovy Mani-tobHk- é

jest pěkná budova věnována

nedělnímu školHlví V budově té

nejen žo znázorněno jo náboženské

vyučování v nedělních školách ale

slouží též za shromaždiště všech

kteří o nedělní školHlví se zajímají

Na výstavě zastoupeno jeHt 42

cizích zemí a híco 327 zástupci
Jednotlivé země zastoupeny jsou

následujícím psčtem úředních ná-

stupců: Argentina 5 Rakousko 9

(mezi těmi íddni) Čech) Belgicko
10 Brazílie 21 Brítická (iiuiana 1

Bulharsko 1 Kanada 24 kolonie

Kapské 4 Ceylon 2 Columbia 1

CoHta Riea 7 Curaooa 1 Dánsko 10

Kcuador 5 Francie 25 Německo 44

Anglie 11 ííecko 2 Hayti 4 Itálie
11 Jamaica 3 Japonsko O Johore
2 Liberie 3 Mestieo 22 Nizozemí 2

Nový jižní Wales 10 Nicaragua 1

Norvéžsko 8 OranŽHký svobodný
tát 1 Paraguay 5 Persie 2 Portu-

galsko 2 Rusko 12 Siam 3 Španěl-
sko 13 Švédsko 8 Švýcarsko 2

Trinidad 1 Turecko 5 Uruguay B

Venezuela 10

Na výstavišti budu pitná voda

pramenitá i voda jezerní Voda

pramenitá bude so prodávati asi ve

150 budovách a sice po 1 centu

koflík Voda jezerní obyčejná chi- -
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ftiým karnyrem i látky barvy nvj- -

khklavéjHÍ — toCliliko a vymoJu
nont nynřjíí mó]y jel oln'na
j(Mt kyticí rorrnřru 1ks
1 t t k

ladu a Mkiaiu na vinicích hc iithou
naíi disvuíky unočívaíícf í lovíku
ne aJ hlava točí kdy! vidí vřcliké
(1 pontavičky okudrnalclýi h a o

haných hlaviček jež jakoby
1iiiorovaU chtřly Htarcmu přínloví
t třeh "dlouhých vlaxech" Ta ini
ia má letoa coufale komický vkiiH

ÍpanilomyMlnd dámy nebudou riam

a tlé míli pakli přiznávajíce žo

uy muži přiodlli hu dovedemu ne- -

j(ly pořadně podivín1 prohluMÍrnv
5 iMmn hřccH íioi dabkn iHti- 4 - i t
om ohlodu na něžným chcete 1 i

labým pohlavím ukrutnó po
adu

Vňak nechmo Hinfchu nechrne

ovídání o žcriHkó vynalczavonti v

Vinu uuTyvii iii"u ív jr iiiiiuotj i

Jfojo jež jim iiomIhhí a podívejmo
1'trochu blíže k činnoHti jejich
1
poulední době dokázaly nám ('e- -

U2lA ttr n r

i opravdu imo ukrutní) za nimi a

ji pzadu
Htile jnino nad činnoHti jejích

Pirnovali rty majíce za to že nad
' lodní žurnál ho žena naSo povztič-- 1

ji nedovede a ony nám vypraly ty
fiHO UHudky píkno s jedné vody na

Juto Kde pak my muži již toli
ě f

i naroammi orcraniHacemi ho no- -

iníme pomohli jmno hí na výstav
IA ěenkých knih na uvítovó výHta

§ v Chicagu? Kolikpak ccřikých
aříl nueaHtnilo ne minulo pří- -

ivných prací k velikému lékař- -

mu kongreHU v Chicagu? Nu
VI malí Éí'1i ílrilífnrft S 1i-i- tftrl ft lam

Tála — několika kolejí — jent

j
I pomalu dout

teď o nás a pro ná kolik "ve-%h- "

ZeMkých novinářft ohIovíIo

í [druhy své cizince na kongreau

Mim lakO v Uhtcagu — jvoiiic

conkých prací jako cenkych
Zených najdeme v palácích vý- -

ífch jako v paláci ženukém

umÍHtřuy jnou prý rAznÓ Senké

í:q rucni — ovHem 2cn zeny
ívyly jež při kongronu žennkém

íkly ženy ccitkó Ony hico

io hluku nenatropily jako my
říkladu tím "zvláStním ce

lin pavilonem" na výntavé kto- -

myšlénka wotva no zrodila po- -

'


