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MV##y Wnn Oblíbeného
tobolo éasofisu vyllo Jil éíalo 10

j] [ říniif n4teduj(c( bohatý otx
sah: "Jedním okamžikem" Obr4- -

zek ze všedního života od Karla
V Švejdy pokrajování povídky
Pavla Albieri ho "Sokové" dokon
čení povídky ''Drama jediné noci"
a pokračování překladu ze sloven
ského "Na stnpních života" Četné

články poučné drbnosli básnfi

ald jsou četně zastoupeny — Z

illustract jmenujeme na předním
miste velký dvoustranný obrat
harvotiskový "Opat fíehoř Veliký
pokutuje lakotu mnicha" pékný
genrový obr4tek "Podivná n4vitě- -

va" a roztomilý obrázek titulní "O
žních" Kromé toho jsou zde je-i- té

jiná četná vyobrazení "Ucho

dy Lidu" vycházejí čtrnáctidenně
Jednotlivá čísla 0 kr

"Komc tvita" sensačnl Flam- -

marionův spis v českém přektadě
právě jest ukončen dvojitým seši-

tem 0 a 10 V sešitě tomto Flam-marío- n

líčí jak ponenáhlu postup-
ně pohasl všechen život zemský

jak celá historie lidská roztratiía

se jako prázdný dým Posléze při-

pojen jest doslov "Po konci světa
zemského" závěrečná to lilosofioká

rozprava Upozornili jsme několi-

kráte na tento zajímavý spis a nyní
kdy je dokončen doporučujeme
ej znovu Cena 2 zl 40 kr

"Zwwjír" časopis zábavný a po

učný vyšlo číslo 34 ročník XXII
Jako čísla předešlá i číslo toto vy
niká na nejvýš pěkným obsahem a

sice: Na hradčanských schodech

Napsal J L Hrdina (Pokračová-

ní) — Hrdličky Napsala Bož
Viková-Kunětick- á — (Dokonč) —

Z výletu do Khodop Plže Dr
Fr Klapálek — Z básně "Král
Siónský" Od R Hamerlinga
Přeložila Eliška Krásnohorská

(Pokračování) — Feuilleton: Idy- -

a a tragedie Napsal Salvátor
Ilueda Že španělštiny přeložil A
Pikhart Předplatné na rok 6 zl

Adresa: Časopii "Lumír" Praha
Karlovo náměstí o 34
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lim r4ftiifkýrn krajn1rn vvAdnl
lajft lichMÍvé tu divili

lorl4ijí i Amriky do výstavní

knl4r" ibipity otatřorié

tlítnou Hrmou: 'ťřsdoviia pro o--

bea4tií výstivy n4rodopln4 v Trai

(Chicag III 31 th Ku and

Albíny Av)" a plno whotnýih
sdíleni ibahuj(cí Jsden a po
Udnfth listu překvapil tajemník
tohoto výboru rev Mat Farník

oinamuj" 1 mimo jiné chtějí se

katoličtí Cechové američtí zúčastnili

na výotavé národopisné 1 význačnou
atitoatitnoti stavbou Uvádíme 6--

plné čá-- f jeho dopinu: "Mohli by
chom sami nijakou budovu pontaviti
a v ní vystavili vlci k výatavé určené
I ustanovili jsma sn na tom zbudo

vati nejstarsí éeiký kostelíček v

Americe Plány jaoii hotovy a za

sílám Vám je abyste to dali nikle-rém- u

staviteli k rozpočtu Nebude

li rozpočet přlliiný doufám pevné
že naíe první Ústřední jednota
katolická peníze povolí Sjezd na5i

jednoty bude se kooati v týdnu
svatováclavském Stavba kostelíka

jest celá drevéná a velmi jednodu-
chá u kostelíka jest té zvonice a

kolem plot Dyl zbudován r 1852

od knize Lipovského z Lipovic v

St Louisů dnes ovsem již neexislu

je — Itozpočet na tuto zajímavou
stsvbu byl právé odhadnut na 1400
— 1600 zl a zpráva o tom podána již
uo Ameriky"

— K udržení chuti a podporování
záživnosti není lepšího prostředku
nad Dra Atijr Koeniga hamburské

kapkv které známy Jsou v každé
české rodiné Cena 60c láhev

Sila a záslada Pokyny mlékařam"

("Siloi and Emilag with Uimli tě Dairymm"J

odprofH Joiinwma
JaaMTurnvra Toto Jat najlaplt

dílo doaod vydaní o

lom to d a kaldi
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1 dan vltlak mál m(U

Zdarma natím kaUlogtm
Ohio" řeliíak na íialada
plot a plány na tilo

TU Z BILVKB Um CO Halem Ohio (imoelm

Žádná iéé í Colorado

Statistika vydaná zemédělským od
borem ve Washincioné vykazuje že

Colorado jest nejlepií stát co se týče

lirocly jíikont i n
tiiii coiiy

Máme nékolik pékné vzdčlanfcb

coloradských farem vellté i menňf

dosti vody pro zavodňování Zde
est vždyckv domácí trh na rolnické

plodiny a ceny dobré

Ceny od $5 do $50 akr

zabrnujfu v to právo na vodu a vře--

iké zdokonalení U podrobnosti
piíle:

S H Standart
PO Box 13Tj3 DENVElt COL

UTCJcďm

řyřlitf Uip m 14 I rni Kř

K fy Miniř f o ř i ť hv4(il f h 4

rrř4( tMalrhflf fl l

4l li M j
ř ki t i ni f-- by

'hA uhnili !

fybt jit pi
14

O- - f fhl4tll takat ff an„aA
# H tl Jal iMf lí llfl Al't

j4f M l'f ll jriM jf
rl fniM itl n y ijiltlnl _ fn#

Mtff4 m iI mIíIh nt Tiy nKtn

flh ihnl ř'ilfíl ř tálo N

# !!'al h4 ihrtff t i ř#bir tkliá

ftt hk'lt míjital ihw Mft 4

i - -
i Mr nnf ii přimkl otrf
lkfkř 'i')řrv4fifřfi m ijitti
l t oir4tili (i(řwi kliik1
rn' jky ď# fcíl byli přimímf o mní-- li

tik it hhfi n4mtti (viťijntk
(i )-- Ačkoli l vi ilvA Uka

m

tun fiťt řv4in tmMi ultunm }

I#ii'ti i o!t4 jhi lffi ta firť
Jnfrh Man}a!k'l ho kh
l(hr4nilí ~lS!lJ MtH s ril btik
apy n nr pří prv4irt

IMm (t llmiy a iati o fíívajfcí
v i lm tifmt í liiii j K%(firi4 ťi

í#roí(i i n Maiiko Na

blfikai bylo iriJtn4rw na nlo li li

klitioím otavy uitM tlíltH byli
hleakrm k iimt řJi-i- f nabyli ik
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rodiny 3ídikého íilwhodnlk A-)h- o

porotou ki4lovrtkio k tnuti

provaeern odnoutí-- byl lotal od
é m mm
cire mium a trrat mu amenen na

loíivotnl lal4r — Mrnjl přímí a

6éi v Jemu éekému i doatl
tik ti4tné libt řecké pr&myslové

tnufum darovalo kr41ovéhndecké

vyntavé k vyinamn4ul vystavova-
tel A 6 medalií iMbrnýcb a 12 bron- -

lových Jelikož útv teti celý

íenký eve rovýchod aaitupujp byly
medaille opatřeny jen n4piiy

Výkonný výbor výdtavní
medaille tyto libereckému rouneu

vrátil—Dne 1 táří aah4jeua tyla v

Humpolci lioHpodářitkoprámyHlov4

výitava kt které byl téi p Bedřich

Milner majiterpariHtví heraleckého

potvin aby e jako vystavovatel vý

stavy tú2antnil Tentýž vclkodtatkář

slíbil pOMtaviti tvláHtní dvfij pavilon
avSdk a tou podmínkou buďe-- li mu

dovoleno aby veékeré nápisy ca

phedmétch vystavených byly nř
mecko 5enké HoHpodářnký odbor

výstavy ra předsenictvi p dr Jahna
statkáře v Věže podmínku tuto ta-

ní lil a n&ftledkem toho pan Millner

nikoliv jest též členem obecního za

stupitelstva humpoleckého se výsta
vy nesú5astnil~ Dne 18 srpna vrhl

se asi 40letý muž v lese blízko

zástavky Jireti u Ouval na koleje
mátni dráhy právě v tom okamžiku

když přijíždél nákladní vlak V se-

bevrahu poznán Jos Kafka sedlář

s Vykáné J'řléita proé volil ne-

šťastník smrť není známá— Due 20

srpna v noci vypukl ve Btudenévsi
u Slaného požár který byl bezpo

chyby založen Zničil jedno obytné
stavení — Při cvičení záložníka u

IJudéjovio 108 tntiŽQ ztíženo úpalem
slunečním a dopraveno do nemocni
ce Mnozí ze zachvácených ono

mocnili vážuč Čtyři a nich zemřeli

DenabyvSe více védomí— Císařským
rozhodnutím byla udílena milost a

prominut abývajíoí ježtfl trest 81

trestanc&m vesměs lupičům vrahům

a podvodníkům Za to asi takovýtéi
počet mladíků dostal se do vézenf ▼

posledních týdnech pro urážku Veli-

čenstva a nedokázanou velezrádu—

V Komárové u Opavy konány byly
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opir KriUxiBortký m ZtUnokerttt) tn mim-iákolik- a
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ních od i A Olivarloaa Oanalfto

M tUfln a Parter 8'fuaru Nupanl B

ijtuni pfaloleao i HOglIfln OanaiOoti
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V Ti__ ni i
skqubcivi rar za aoD

ámo na iklailA volké ninoJství aniaft
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fa - Dlvadulnl ipmy mittue vsecbnyt ou k doNiAní v rfinýcl ibírkitcl
) l o icziinni a olxIrJda je) zdartna
Jremjte JdnoluSc:

okrok Západu Omaha Ntb

Z tisíce farem y jlho-východní- m Kansasu
100 akrech každá prodáváme obmezený počet zaopatřených samo

statnou a trvalou zavodňovací aoustavou dostatečnou na 10 akrů na každé
armě Cena za kterou prodáváme tyto 100ti akrové farmy obnáší tolik

by stála soustava zavodňovací a těch 10 akrů Nežli koupíte farmuco

prohlédněte ii tyto ZvláStní podmínky pro onady
Navštivte nás aneb nim dopiste pro podrobnosti

The Hyndieate Land and Irrigation Corporation
Hoom J3 New England Life Bldg Dth and Wyamlotte 8U- - Kansas Cijy Mo


