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I'rftv1 u li vítán byl nadít'
ním Ubíral výtholn k u

pak ni obrátil amerein k budov) vý-

robní pob'1 lé na západ a kolem nl

na jih pak k budovCt hopoiářké
Tu odevzdal koiniaf (iarncau gu-

vernéru Nebrafikú od br U lil lolil

výstavku plodin naéel prfivod
znovu uspořádal a naměřil k budové

upravili kolťiu kterél ne ubírala

brzy na lo když infantka Kulalio do

do ní byla vstoupila a a oken kolem

jdoucí průvod přehlížela Od bu

dovy adminittraéní vrátil ho průvod

před budovu Nebraky kdož byl

roxpuKiěn

Vzorný jiříbykk lUlnkký

1'liiladelphia honosí m t(ui 2e

jest méfttem vzorných domtt a vzor

ný dum takový ponlaven jel též na

výstavě a icc Fhiladelphiekými
df lilky z 1'hiladelphiukého olaviva

dlo 1'hiladelphioktlo vzoru

1—

Von7 diliilkí

JcMt to budova o 2 poHchodích 10

nto() íiroká a 15 dlouhá poHtavená z

cihel b kamennými ozdobami na

předku Před vchodem jnt výstu-

pek k ričmuž veilou schody Dflm

má v dolním poschodí předuiň 5

atop jdednf pokoj 18x9 ot jídelnu
10x12 t kuchyň 9jx7 st a Špižír
nu V druhém poschodí jsou dvě

ložnice a jedna obydelní ví'tniee

D5m takov slojí vo Philadelphii
12500

Vtupmky na výntivikě

Vstupenek do výstaviště jest
uč-koli- k

rozmanitých drubřt a některé z

nich jsou ne]en zajímavý alo i ume

lecky provedeny Vstupenky "Pa
mátné" jsou iiejumřdeíitřišl jaké'
kdy v Americe zhotoveny byly

I

TÍHtí-n- jsou na velmi rfknóm a'
trvanlivém papíře a jsou velkosti
a2x:i :i- -5 palců Jeou člyřdruhfta'
nice ríiznó druhy nesou podobizny
Kolumba Washingtona Lincolna a
indiánského náčelníka

Strana zadní jest též pékno a

ozdobné provedena Má so za to
že iiitiozl koupi si tyto vstupenky a

uschovají k upomínce na výstavu
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t dál? pyta toho jíl iávifti na

dU od řomnartt mť'ho wu# u

ftibol rozhodují mrvy okamžitá
nálada Kvropa neklame m áérlu

politiky Jwjll iNxlntatou Ji-n- t inilita

řim ám a atál množení váUénú

moci Vilém II Jeat lak už zři-Jm-

leď jwxlřizujn všechno avýrn thotit
káni bjovnýmM "A když tu náho
don nřkdy lid Jeho ao jinak posluí

11 1 tvny miii-o- a ze nrimu lest airasiivo a

prosí klíči o mílosrdeimtvl jiohnů

váný císař hroťí pak l lidu avému I

čilému avflu Francii nejmenoval
alo mfižemo uhoiJnouii

proti komu namířen jest hrot řeci

jeho My organisoval ovsem armá-

du Hvoji jen pro obranu pfidy avé

stálo ohrožované Kvrope ví kdo

byl vlastním původcem války v roce
1870 a ví též kdo uv na nái strojil v

r 1875 My jsme silni v právu svém
i doufáme žu obétí k nimž nás ná
rod svolil nebudou mamy - a proto
vše co se v Německu děje nechává

nás klidný Mámeť pro sebe klidné
sfédomí své a veřejné mfuéní svřta
Avšak mohli by se na druhém břehu

líýna mýliti velice kdyby vykládali
klid nái jsko zbabělou lhostejnost"
Moeuó v to v útrobách staré Kvro

py Jen jediný výstřel jedinká

jiskra a Evropa octne se v moři pla-

menu

Jíéijie nakzáse před velkým obra-

tem ve své soustavo vojenské Nový
ministr vojenství Brassino vstupuje
do ministerHtva llernaertova položil
za podmínku svou aby vláda přišlou-pil- a

na jeho záměry stran úplné pře-

měny nynější vojenské soustavy bel

gické Jeho cílem jost: Zavedení

věeobecnó a osobní povinnosti bran-

né zvýšení poctu belgického vojska
ve válce (dnes 130000 mužů) na

300000 mužů a konečně přeměna
měšťanské gardy v domobranu kte-

rá by pro případ vpádu nepřátelského
vojska mohla aspoň 100000 mužíi do

pole postavili Jak vidno Belgie
nevěH že by za přířlí války evrop-

-

ké neutrality její také skutkem by
lo dbáno

Kolumbkké potiloviti známky kte

ré jitk známo jsou snímky znameni-

tých maleb rázných mistra — na

pěticentovém je snímek malby če

ského mistra Brožíka Kolumbus 11

dvora španělského která chová so

v uměleckém museu v New Yorku
—-js- Iřetí sérií zvláštních pamět-
ních známek jež kdy v Soustátí vy-

dány byly První z nich byla znám-

ka lScentová představující přistání
Kolumbova a vydána byla r 1809

Druhá byla na památku výstavy
íiladelnVkó r Í87rt a v podobo Slitu

Dle efirdny z Jiřiie přesídlí sc
2000 Waldťiiských do ev Karoliny
příslí jaro
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VKUHtiou vinárnu a noHiitifc nad

ml Btkví ho iiájds "U Sokola''

Am Nebráníc tj ve výstavL

Minulý čtvrtek byl Hlaviumtníiu

cm vo výHtavS Na 20t0 Nebrán- -

n& ujelo nb k tomu dni do Cliica

1 aby pomohli jej onlavit Mizi

intuíky byl ovitera te2 guvernér
Vitu Lorcnzo CrouiiHe Hlavní

ftU programu byl průvod v oéml
II Codybo povelný "Divoký
d" který v Nebraco vzniku vzl

Ínřiui účastní ho rudoni pat-ác- i a

oci jezuci zaujimui niinio nej-
-

dnřjŠÍ

t íedenácló liodinó bylo )řed

iovou Nbranky nliroma2d('no &n

uo lidí ktercž bavila hudba

jTalo liilla" An o ll30 přijeli
Htníei "Divokého Západu'' a ho
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BRUNO NEBRASKA

Obcboíi se zljožím střižním eroceril otiiiví i— 1

Mám na skladě) h jnou zásobu oděvů pro muže jinochy a dítky ve velmi
levných cenách mohu soutěžiti h každou firmou v cenách a střihu

obuvi pro pány dámy jinochy děvčata a dítky

Klobouků mám úplnou zásobu všech tvaru a barov

Dále mám nevyčerpatelnou zásobu módního zboží pro dámy a dívkv
zvláště látek na saty ozdob bílých látek Zvu každého aby si moji zásobu

prohlédl ať již koupí neb ne Groeerie všeho druhu Patentní léky
všeho druhu a mám zkrátka na sklade vše co lze najiti v první třídy vše
obecném obchodu Posta v té samé

všecky farmerskó výrobky so vyměňují
49— tf

Navštívíte světovou

Fkktl ano eli'tll ubytoviit na plkním
hoUIn pxus

Tiliil IST I

místnosti Máslo vejce drftbež a
za zboží v nejvysšfch tržních cenách

výstavu v Chicagu?

potiodlntm itolhll4nt mUti Jdítfl 4a

louliý-I- i

nu za pud

a návštěvníci ušetří mnoho nepří
nedostatečná Výstavu jest z okna
íiporiivu

678—Mlh 8t Chicairo lila

mil ro ! jíiunii unii í juuuijuuw
Nebrattky I'o chvílí přijel

'„ r h néktermi úřalníky a
' a hudba zahrála nápSv "Ame-- -

l'o hudbS odevzdal výnlavní
Viinař Garnuau budovu Nebraiky

'

jLenióru kterouí tento přijal při- -

' 41
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578—G7má ulice jn :J(M) krokft od ryHotó výstavy (od Slony

$l! £!M i -- „

nou reci mezi měrou uonihio

fnu iél uvítání od pniHké kyry
ó hudební kapely která přiňla

přiitpívala ku oidavu dnu Neb

10 guvernéru mluvil bývalý

"jnér Furna Mezi jiným pra--

isiana ave)
Hotel tento jest u samá výstavy

jemností neb doprava z města jest
i™: iitYiurii vťiijjr

vt-iii- iumiiu a uwniuiiít
Wež pojedete ilopiste mi o podrobnosti
Z města vezměte zvýšenou dráhu až na 63 ul a Slony Island ave

JAN K DLOUHÝ
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