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tkuifn eddranll Mina

bkira v dnmárni(erh a thlrdta

dotMtinnt k vylMd ďvítl
neduhů Jimi UUt

l'AWUi aklrítsk neduhy J'1 trva-

ly míilrs a ta Jou tjUftny snr h

nii(rii'njf v nkoliks dnech není psk

podivu l lleecham'1 pilulky udr-jhij- f

svou unsnou ovcif naohou
země Stoji pouie 2 rlá

vei v přUloví itojí za desít-

ku krnhika" an jedna krabička --

wteWf íMťt k dipořs vlce neí Jedná y

dktorkch títft Ony
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Tělesni I duševní trápeni spojeno! P" Jen chtt trpětl lidé tímto

neduhem klyž se Jej mohou zbavit trvale užíváním Bssckanťs Pills
kteréž vyléčí též

ttfi!lll
sAvňtu !llllti

h1ií1oh!í žiiliiclku
?llllll sxisAVílllí

y:líii'iiťi Jíltríi u potlolnió iiciduliy
PHpri1t jdlD THOH BKtXHtK Bt Hh1b Uehlr vinUckB—

II f AIIKS (0 tyhndnl }dtili ff
m1Is rám Jtll tik lókírnlk }n krtbleka Plili po olxlrtenl mj

národní siní
rohu 13té a Williams ulici

fcpujo ie itile jon nejlepM

tuto schul roiblj Kdyby st vř
dle arneríi k Ji h poměru posaaovaU

bylo by jediání lidové strsny po v a

lováno m n4ílnltví n-- strana

ilná mi popřitl klidni ytkr straně

ilablf Víik vío poiiiioviná re

tsnovULa mSřho J jiná Htrana

dárodnf rpravnje politiiká třel na
Moravě ul od tet ěedfútfili K I"

kdo mě ni Mořivě třft lni vtip'1 a

rozumu stal se rirodnf in tfldcem

Polřicl mor4Víií nudisti s volit

chodili ii sněm do linu a na 1(2

tou radu do Vídně} pruvoovaU

spoleěné rakuíát tvi a bf vslými Sta

řoěetby t království povolovtli ror

poěet kutili rákony — miiol4 na

íkodu li tu a kilyl v popravili jak
vítr mouku odebrali se dotnfi vak
rt své voliřfl nikdy netarsli NU

k ly nepofálili I Vlnou schňi }ili

jako sybarité— a národ Irpěl Změ-

na na Moravě naatabt po punktacích
a po poráJe Starořfchft Ve Vídni

so myslilo že mlndočcká nákaxa

nevnikne na Moravu Sám cíaař

toto přáni vysloví! poslané! Fandrlí-kov- l

Co tnto cíoaři odpověděl

není známo Víak nemluvila I! sb-v- a

za to tfm zřetelněji mluvily

Fanderlíkovy a Meiníkovy skutky
7 Moravanu stali se separitisté a ten

to nioravoky separatism měl být na

samu lidu vštípen iárodním klubem

brněnským a pomocí lží a klamu

Proto takový odpor proti národnímu

klubu a proti jeho scliňzfui Chtěli
nás od Čechu odtrhnout tito samo
volni pomahači Nínicft chtěli mis

roztří&tit abychom snadněji mohli

přemoženi býti — toto nii lid vy
stihl a beze vsí domluvy be vfid- -

oovských povelu sebral se ve vsí síle

a zahnal své politické škůdce

Kdežto Mladočeši na Moravě vrhli

ae z vé-išib- dílu na politiku a poli

licky veřejný 2ivot oujnli se mo-ravs- tl

Staročeši klidnému pořádáni

rozličných výstav Kromě menších

výhradně národopisných výstav měli

jíme vedle Prostějova větší výstavy
r Tišnově Přerově Velké Meziříčí

ve Frenštátě v Slavkově a v Hole
Sově Ve všech těchto městech

vyjma jediný Frenštát mají Staro

čeíi v obecních zastupitelstvích
vrch Nesmi se však myslit že

Mladočeši na těchto výstavách ne

byli činni pracovali oni někde pil-

něji nežli Staročeši sami zásluhu

víak odnesou si vládní naši kmotři

jNatíe moravsko vysiavy těsny se
vesměs přízné obecenstva a poskyto-

valy mnohého poučeni a 'značného

užitku A5 tyto výstavy byly hlavně

určeny předně pro národopis vyvi

nuly se později sbírky a výstavy
všeobecné starožitnické umělecké a

průmyslové Nše národopisné sbír- -

ky mají onu důležitost ie pozornost

byla obrácena ku krásným piedmč
tftm ze starobylých domácností že

tyto předměty dostanou se na ve

řejnost a že se stanou jakýmsi stá rod

kem našich maloměstských musej
ních sbírek — Ceítí umělci vysta-

vující obrazy svoje v našich krajin
ských výstuvkách naleznou své cti

tele jména jejich přijdou do úst lidu

a mnohý obraz třeba cestou výstav
ní loterie dostane se někdy do

skromné domácnosti rnoraveké —

Pro naše zruěnó řemeslníky mají
všeobecné výstavky moravské ob-

zvláštní důležitost Řemeslo naše

jak vůbec řemeslo v celém světě

kleslo na vyrábění jeduotvamých
laciných výrobků které se ku vlast-

ni škodo ještě špatným finišem od

výrobků továrných lišily Výstavy
naše však maj' zásluhu žo řcmesl
nfci počali přemýšlet jk by utvoři-

li ku svým vystaveným předmětům
nové 7zory a aby provedli tyto vzo-

ry dílem vzácným a prací vkusnou
'luk to může nastali změna v malé

výrobě a Ido nedost ač í rychlý a

přesný stroj to nahradí umělá ruka
odborné vzdělání a vzácný vkus
Pomoci odborných ŠUol a příkladem
výstav stanou so dílny našich řeme-

slníku pravými uměleckými dílnami
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j# ntPtl iovstalcl a vl&lním

lolo k prudkému bojiÍem něiniti o C bel to útok na
'avenl voj-k- a guvernérova btli

odraJcni Národní vojko v

jinriMi kordovakě aan juanké
ívědflo polti£nnt přidalo se
J povstalcům Kongres byl svotán
I mitiořťlnmu taedánf a kiMým

if amíikern oěckávati molnn dftleji
'zprávy iWtalci MvrLIi vládu ?
'ťuminu Generál 1'ellegini chv- -
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( Strrelútjí ve parířlnku na jenerila
i(arťnKA Ca ni po minulou netičii

Í přphIMre rojnka Anarchista
Lunetu I'alla IichIíI lré pumy

vnt i nih pa lU pod koně avm- -

lova a utrhla mu vSechny ttvry
hy při letni generál na utehnA
I poranín Druhou pumu vrhl
ři vý anarchista v tkhi ta palla
k mti kolemittojicf dnutojnictvo

Ínirtila jednoho atrainfka pora
trenerily a nkolik iinvch

ib

{'ýoúhké (a$opy popírají venmřc

l?by Svédko chovalo útny!y troj
fku se aúčaxtnit

Telegrafní skolit

izlAt mladí maž neb léna mni'- -- - — -r

Ijen troňku ctižádoHti ana2í ae

lii&itt ai avé postavení Mnozí
ví mnoho let svého života a utra- -

l onoho penřr aby e stali vzJí-la-ii- i

a tkuSenými v rozličných po
iivota Za ten čau a pění--tráven- é

nevíme o žádném lepSím
stnánf než onom telegrafního
itora Jtut to camfatnání snad-fnauóť-

a tároveft otvírá pak
y k r&zným jiným

zamí-Htnání-

ným a řízením ieleznio a v ji

j oborech owbodnlho avfta
Cíaká telegrafní fckola (jediná to- -

jlrubu v údolí Miuouri) připra-- J

mladé lidi obojího pohlaví
Jjnutu zsmřHtnání Každá mla-ob-

přea 15 rokft stará která
i Mnt a pHát jest do Školy připu

(4 po O mČHÍouf návŘifvé a zapla
V65 nabude lakového vzdélaní
nOíe vydélati od $40 do 160

r čnA a to při stálé práci po celý
r Máte kránné zaméatnání pod
hou v teple nejHte vyazeni

!'6m sychravé pc vřtrnoii ani
horku ani velké zimřvPrá-yV- t

snadná a zajímavá Škola
d byla založena před 3 roky a

(Ylé piaví že nemohou dodati

fiečný počet telegrafistfl jaká
ioo nich poptávka Vlte že

tratí ústí sem do to--

Tmula nivirk na tnlilr nnvťch

Ví a Je"f po telegrafistech velká
vka Škola tato Dřiiravuie

íýi lidí pro telegrafní službu a

rlí si niAfhn líného nroto mň- -

o studii včnovati tu nejvétií
Viot a Htiidenti mohou nabýti
plného vzdřláoí Mladé dámy

nejlepílmi telegrafintkami a

jim naakytuje příležitost k

Í fítnérau iivobjtí proto tato

ledájich přísně MUdó dá- -

'eró se cbtí státi neodvislými a
krásně placené zaměstnání

Amí by nebyly nuceny stau ce- -

i za prouavacím puuem meiy

jupit do této řkoly Toto
--o každého mladého člověka
Ciá příležitost Prohlédněte si

Uy této íkoly v tomto listě a

l!t si k ním pro oběžník a

Vt rplWdm strany liloví ktpfl
I tprv Ulo na %tt mH lila svftj
klub v lín titvofdt si ( doklepá

jlfl hoíráfiká stran svAj ivláMní

politirkf kltib JJI natvala klubem

řiifodnfřfi ktrý sl til t% píed l

iil tvl mta lho baroni l'rAka své

lilo v Urně vyvolil IVlitlrký klnb

lidový tni vl'# m'tnl vymam a

proto I# (rna lidová má hojnost

políiUkýilt spolkft o fdé Moraiě

kdlto strana moravských htttHh
lá lnjrh krajinký h spolkl na Mo-rav- é

nemá Za píítnon tohoto

m?ili rnoravMÍ bofráti

V#lkfro4 stoii politickou řínnoni ni
I" 5mý nvftj národní klub
7$ hofrstkého národního kliibu mf j
n řasté výpady konat a pobloudilá
Morava měla se oj ít pode jho hrf
rátké navrátit V takový h výpra-

vách mMi starým hofráturn pokyt
nout porno néktt-r- mludě politické

síly které strana lidové do svého

středu přibrat! nechtěla Někdo

politický tfnto capsrt naival stranu

reformovaných ()oby k této stra-

ně uálelejfcí obrátily n! při ustavu-

jící schfiii ''národního klubu" po
zornont na sebe liyli to zejména
advokáti dr fiiornota i llranio a dr

Kfdláěek ze Slavkova Tito mladí

dva snaživci chtěli mermomocí ve

veřejnosti vynikat a kdyj to neslo u

lidovci zabrousili k hofrátflm —

Ilofrátský národní klub učinil se

svými novými přívrženci první krok

svolav veřejnou schůzi do Jevíčka
Okresní toto město bylo teprv ne-dáv-

z ruk odrodileckých vyrváno
Měnlo toto vyjma židovskou obec

je české a leží na pomezi německého

pruhu jenž se táhne k Moravské

Třebové NaSi bofráti měli tedy na

severu od Ně nic (i záda krytá To

už bylo něco I Jinak byli toho mí

nění že v Jevíčku a v jeho okolí

doposud Žádných Mladočechu není

Víitk se zmýlili Schfize národního

klubu dne 15 srpna v Jevíčku odbý-

vaná dokázala íe příslovečná mo

ravská krotkont je překonána a Že

místo starého poručnfkování nastou-

pit samostatný politický život Do

aebfize jevíčskó přiíli: baron Pra
Žak dr Žáěek a dr Sedláček Mla-

dý baron Pražák je syn svého otce
vSak až na dobré v!itnoti otcovy
které syu nemá Starý Pražák

byl liSák jeho yn je sice pyšný ale

chytrým není Dr Žáček je nejlep-5- í

silou hofrátft Je dobrý řečník

vžak i Demosthenea se svým řečni-

ckým nadáním zastává li shnilou a

lživou věc musí do starého železa

přijít Třetí osoba jevíčské schůze

dr Sedláček pochytil od hofrálfl
něco k čemu sám nějakou náklon-nos- t

měl — totiž nádutost jejich —

a h touto nadutostf dostavili se

všichni tli do Jevíčka Přišli —

v?ak přišli jeu sami Místo Staro

Čechu ralezlých nckam do děr do

stavili se lidovci v počtu as pěii set
Schůze byla zahájena moravský

spustil svftj řečnický ko-

lovrátek — mluvil a£ se to lidovcům

zmrzelo tak že po učiněném rámusu

musel iM starý známý starosta

jevíčský schůzi rozpustil Ilofráli
v Jevíika poražení utíkali jen co

jim nohy stačily — Stal se druhý

pokus Na den 31 srpna svolána

byla schflze národního klubu do

Slavkova v jehožto okolí svedl velký

Napoleon vítěznou bitvu nad spoje-ným- i

líikušany a Kusy — Ve Slav

kově národní klub ani nebojoval
Vzdal se všeho a utekl před nepřite-l- y

totiž před lidovci než ještí tito

první výstřel uciniii Přítomný vlád

ní komisař když viděl jaká rozhoř-čenos- t

mezi lidem panuje nedovolil

aby ae schůze oďjývala Tak vzali

hofráli opět do zaječích Utíkali k

Urna až se za nimi práAilo — Úva-

ha která a předešlých případu ná-

sleduje je le jedna strana chce míli

cílít
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Hoqídkí zdarma

výlohy ta expross Jisplaceny
kHlilému ÍOMiáH t 1 Žádni tako-
váto iiHhidkH nohym dosud r
dJInlUili obchodu s hodinkami
uílnřim 1'oilou no xla dur-i- na

k prohlédnuti vidit Jo no-it-ojí

vás lilo VelkONt pro pánjr
tieb (Umy přkné ryté remon
Uirky
Toto nejsou luclná poclnooné

hodinky bezcenném lvf:r-nky- m

trojkfm alo přknS ryU
rovinijicí tm vzhlodom kaMfm
14 k zcela zlat hodinkám
a mnohem trvmiliWJíl Siloté
zaručeni s kaíilvinl hodinkami
Strojek JcM nejlxpií amerli kf

kutneny
:)řcmitnim koleíkem xaruJUtný
o udrží dohry íim a mi mnoho
lobrýcli vlamnoiiti Jaké maji
Kue tyti itrojky — zkrAU
JiRt to Bpolclillví dríltnl fHiU

pro celý ílvot My ruíime xa
iinMé hodinky a mutete lo vrá-

tit kdykoliv kily cxnM to
nejnou tukové ih Jaké id vydá
vajl Vyitřllinf-t- tuto oznámku
a poiletu nám JI vaAttn úplným
JiiiMii-- a adrenou a my vám

poiliimn hodinky po expresa
(darmá k prohlédnuti ťakli jo
Mhlctilátn tukové la Jaké lo vy

HUMÁNNÍ

ploch — neňkoilnj1 dobytku
Nevytáhnu ae neavlann a nemalims se
oulotiu k trávníku n't) řiilirade JSiplAtn

I pro katnloir Hartmannva plotu ocelovými
na stromy a kvítiny ohcimé drálAné rohoío

dáváme a ftn rovnnJI kaídím hodinkám Jaké jto kdy vldMI aplatito expr8nimu
JíMimitell li: as a hodinky biidod vaí llnak neumalte platil nlřeho

1'oílute ll nám 50 cto v kolkárh a vai objednávkou poíle m vám Jeden našich elewan
tnS rytyota řetiiskň hodíc o k hodinkám Touto řotíMik máčeny $300 v kterémkoliv klenot-nlcke- m

krámu v Americe "

Aueb Miloti-l- l nám 11125 a va objednávkou a uíetfite nám rpátefni yylohy polleme
vám alinra popaaný řetlok udarrna— Potiiwt íanylejte v reiflntrovanm pMtii poitovnlpou-kázke- u

pi ítovui notou neb expreanni poukázkou
1 m

Guarante Watch Conipany loo Washington St Chicago III
Inerp'ratO)l

1 „_

PEVNÉ
Viditelné Ozdobné

(Lacinější než ostnatý drát)

Hartmanftf plot z drátěných
Dvakrát tak pev-n- f Jako kterákoliv Jln plot

tv b ! rrruL i ni) iiat vSjí k doni iiíkn
Ml o ct-o- y iHipUiié clrkulárn a doitvedfVm jHkoí
tralářky pro trávníky a zahraily ochranné gilí
ulil íhkvUiiv lulariiin

HARTMAN MFG CO
UfcAVm I A1IK PA

OdVÍtvi:— lOS Ntat St blrfo
( al A 6S H forjth SU Atlanti (la

liuclreow


