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ísjftolři vyljki' neaavinili

oni hjbfl ibrrntvo 7 ťilk
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t htřli lkleiý V ku iibrfcnatvi na

pfivovid biřli MjKta!afil" avé ty
plnítl alw lii!o jím In pří fiíkolika

jil dfibo a kal lý eben bft

lir Jedno uznáni jím níkd i upliti
nrnůJs lm poalvdnl (IoImhi (x hotnl

polupAaobl pří vlih rnolnfrb přb

elitoch Nechají ae HitřelHivaVH

řekne mí k bia A řc nemají ti

nivilřvy i přízni jaká by jim ta

nrzitiiot jejich právem bálelela
Co týče národ-ipinn- výstavy

jet dosud jakýi chaos ve vřeni a

?yboř nemohl a jeáté v poalednl
achftii doatat "veď' l otázky co

vlastné tam v Praze Američtí Če

ohové hnilou mtti Plete ae do loho

trochu "business" Také byla dosti

značná potil se sekcemi a praví $t
le ae tento týden váechny 10 na po-

čet již najisto zorgauiaujl Zástupci
doatali již lUtiny at řract a nastává

doba kdy budou muset krajané do

opravdy nčco pro d&leJitý podnik
ten néco udolat Nejprvó e asi

dostaneme do éry fotografické neb

výbor na alba jak se sdá pokročil
už ze vii ch sekcí nejdále Kdo se

uhee nechat tedy zvěčnit ať se při
hlásí jedna stránka jen $1000 I

Politický boj podzimní jest skon
čen m t krajana svoleni pouze Kud

Mutač na lístku republikánském a

K E Wallek a Edw J Novák na

lístku demokratickém do státního

snřmii Boj byl zuřivý a lze o nčm

říci že to byl boj bratra proti bra
tru Téměř nic neplatila národnost-
ní příslušnost jen politické pře-avčdče- ní

váe Demokraté sažili

porážku tím citelnější jelikož jak
e sdá vynaložili na kampaň tuto
veškeru a posleani svoji energii
přesvědčili se že ne viechny lapili
ve své sítě 'kteří jim plnili jejich
neboze že mocnějAí byl instinkt
lidu nežli všechny jejich lživé a za

vlasy přitažené argumenty Že jsme
nezvolili krajana JJbala uo státního
senátu jest k politování neboř není

jisto zda se porn éry tak brzy utvoří

stejným aoosobem příznivé na za

stoupení naší národnosti v onom
sboru jako bylo letos Hyl by to

býval první Cech v státním senátu

illinoisském Šiodal
Česká Liga připamatovala vátm

vlastencům opět jednou existenci

svoji zpftsobem důstojným uspořá
davši 8 listopadu v Plzeňském So-

kole schůzi veřejnou Tentokráte

byla Lig na svém místě (více než
odesíláním telegramu do lrani)
neboť tichá oslava událoBti dějinné
v6lll(imll t ftk lalek0álléhf a nli
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tofjm ihniilfin al l v ntrb ip
ílfi wu in líl hntn ainříi kho
livota a J# litidabnul fc lly Jn
chf Jití mchiliím tem na kon(
iedili by jtviřiií JdtiMiinu lm Ibti

která ly Ipnvliltla potaz libí
Skladatel iJubímtein j rinl avřtotý
lioulíu Joi hioi a mnozí jiní na

alovo vzati ludehriM vyslovili an o

náhledu tom velice t Irlenlivé Ale
ná4 Uvořák není t těeh kteří mluví

na pUno Ja akromuýrn velice

skromným v livotě otikromém ati- -

vá au na lákladé dftvery v aebo vý

b jnýirt ve atfté hu-lb- VzjI na ae

dkaz tvého tvrzení fám a svít
uzřel že t áhled ji bo jest správný
Hudba jest knsmopolilicki % přece

jest v ní národnost pokud ona na se

béře povahu místa kde povstala po
kud obráží se v nl svlástnl rái lidu!

Jest téméř k neuví ření Ie by zemř
ve vSern vfiudy tak zvláíinl jen svou

hudbu míli neméla že by se nemo-

hla v ohledu tom postavili na své

vlastní nohy ie by spévy své krástl

musila s cizích luhA American Bird

mři sa to že éernoAské melodie sa-

my o sobé jednoduché a chmurné

pozbudou ni kráse instrumentacf

Symfonie "Z nového avfta" vyvrátila
tento i vfiechny oitatní odporující

náhledy a Dyořák který jk angli-

cký tisk už doznává jest "nejdncha

plnějil kolorista mezi žijícími skla-date-
ly"

jemuž hudba jest řečí slavil

triumfy nejen jako řecký skladatel

ale i jako kritik Z úchvatné hudby
symfonie vane ta nás dech Ameriky
ačkoliv skladatel spolutvůrce hudby
nemohl a nemohl ze sebe si na vyjití
a za rok nebo sa dva cílili po ame- -

ricku Symfonie Jest pouze oqlasem

písní amerických melodie ame

rické a to co by ku přikladu vy-

tvořili a s nitra svého vyvážili čer

noši kdyby se jim doslalo hudební

ho vzdélánf musilo by býti jeňiS
mnohem národnéjáí Hnad by po-

tom Hruckne odvolal vé tvrzení

Že jen klassická díla musí býti
základem vcňkeró hudby
Také první populární koncert pp

Čapka a Vilíma docílil velikého

mravního úpřchu a výkvít české

společností slíbil si že si dá každou

druhou nedéli dostaveničuo na jejich
koncertech Nás při té véci třfil

dvoje Předué umělecký ' požitek

jaký se koncerty témi poskytuje a

lvjský ony na nal společnost
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Je otce svého neb dopuatl aby
'óuli konečně obávaná válka
ká

Citft fftSfA tíftn amrlf aIia Vs

e pozornoati vieobecné a Juř-

íka celého světa hleděla vy-

fotí jeho amýilenf a neznámý
VJ charakter Šmokové ber

fTUobovali světový tisk sonsaé

t)rvaiiu s nicni npjzajima- -

byla ona blá(c( nechuť care- -

vl&dé Nejbl&bovřjfil a nej-éJ- 5f

k oné haldy necmyolň které
i o vlastnostech carevice ná- -
(ka napnaly byl ten ie carevio
ii i i
iiuou cenu necnce uOHeunouti ua

yýcb otců radřji íe ni 14 obé
Xnouti Kdyby to tak bylo
nTa djbyna ruský trftn necbtřl

vi nejen nynéjSI jeho dřdic

yido jiný vftbec I Jak krámié

(by pak nřmeckému srdci jak
h lihl- - t u (( n i"

Ivavé kláboay podobného dru- -

[atřt také vře co pnáno bylo o

í carové jakoby ho tdráhala
outi pravordiivnou víru a jako-konec- nfi

vyhradila 1 při jejím
bude cd ní 2ád&no aby "pro
"iiíou přVdeňlou luterskou víru

mUmVf pftvod tohoto ívastu
'i bluchérnu i slepému patrn

kategoría pitomomí laplavu
v téchto dnech veSkeren ťmk

o vřaditi také Dovřeli o rodin- -
" nenhodách meai carem a care

Víoroý rodinný
t kterťm carská rodina alvne

líuje takové nenhody napronU)
f I tr

iutiio e o lom ze carwvio muujo
u íniovku a pro nt i trůnu tMci
bee avHk n n&m chováním

dokazuje že ruku vou priu- -
Aiiol po'avA % I&rtky
Lobecné ra Humí vfří ae v to
Alikq & v in 7' tm niiiii'h(l(

taty aého otce Kdyl tento
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YWťd -- výra akonem careviie k
Hi namáháním jřea hodinu tiSe
IKIriutl Nl trlLI
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ho a alibule rachovati ae dle rad

daných vtÍMkl ponlednf po!Hiní
Jeho rty A Mikuláá miloval

vihn í nnvnA iřili la
řní alibu který mu na amriel-- t
loli učinil Krom tohioarevna

'JeiSlě a I a dřti ino-- i jí a celé
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která mftlu i ve tvrdnut přelili jeli
podráHena Kdo j-

-
pokládá-- v

aentimi titaliifliortiýll ae preniramne
On ty tři pilíře im kterých rtmkj
atát aloii a které Alexin lr III tak
nezvratné utvrdil : ulovanakou ná-ruln- oat

aamcHlržavi pravoalavl
právo tak avaté cbráiíiti bude jhko
jcbu otec Ie dobrým pravoslavným
ale prolití au inti svatoimkové a po
bninfiatkáři
Dukátem toho jaou alova jichl

nedávno poulil 1'ravilť : 'Jaeiij
věřící křexťan víak víra inu ve 8pa
aitele neopravňuje mne k pronásle
dování jiných kteří nejaou ao mnou

stejné víry" Nřinci mnjf a toho
ováem nehoráxiiou rndoat a probla-ňu- ji

to za dobré cnamunf pro své

kolonisty kteří ri predcNiého cara

vysazeni byli pronáalfdovaDÍ svaté

synody pod vedením prokurátora
téže 1'ohcdouOHoova I{uskn to sice

prospívalo avňak neuškolí mu ea- -
jitté poneuháno-l- i bude každému
svobodné vyznání náboženské

Ve svem prvém provolaní k náro
du ruskému pravil : 'V léto válné
a trnutnó chvíli kdy vstuiiujeriie na
sv&i otcovský trftn carství ruského
království polského a velkovévodstvl
fiiinského s ním nerozlučně spojené
ho chceme pamatovali na odkaz
nám riMm zelsnýiu otcem zanechaný
a u príioinnosli NejvyřAího svaté se

zavazujeme že naším jediným cílem
buue pokojný vývoj moci a slávy
naAeho milovaného Huška a blaho
vfieeb naíich vfrnych poddaných"
Jinak lení carevio muž pevné po

vahy různý a podnikavý Trojspolek
nenaleznu v nřm svého neoMtele a

BpfiznřnoMt a domem anglickým i

německým jakož i vřelé sympathie
k cinaři rakounkénni které chová k

nřmu pro srdečnost a kterou ho uví-

tal svého čmh ve Vídni jakožto
hosta oprávftují k (foninřnce Že

trojspolek najde v nřm svého přítele
byť závazky poutaly ho k Francii
A také tato již v £aa pontarala se o
to by směna ta trfiné ru-ké- rn nezná-fill- a

eménu v obipoltiém plátelství
obou seinl Více diplomatu fran-eouzoký-

ch

jesto před amrtí carovou
odebralo su do 1'etrohradu a dnle2i- -

t$mi dij)lomatickýini posláními Po-- j

kud postřnlilo se jim to ject otázkou
biidoucnoHti j

Přední diplomaté nerni-ét- í fran-ťotizí-
tí

i arglietí vkládají veliké na-déj- o

ve vliv jiký bulu ii íli budoucí
carevna na svého cbotA i

Princezna Alice IIeseii!ká která
na ravoslavném křtu přijala jméno
Alexandra Feodorovmi v)niká do-

brým vychováním domácím jest mír-- n

ho dobrého ducha dobrotivá ak
chudému lidu laskavá

Huaký národ poblíží k ní jako k

dnatojne iiástupkyni matky carevny
a k Mikuláši II jako diMojnému
synu svého velikého otce
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pUifl eny Jam mnobani iílíř
liríii rač látk atojí

OBLEKY
I)'taká oblakv o I 3 do ti let celo

vlněné atotl za 14 a 5 my je pro
oavaine za a _'7i
Oblek V tiro loeliV od 4 dn 1A lm

M cheviotu a kaamlru atojí za $9
M My je dáme sa f375

Kcrscy zimníky $1250
5 odatínft nejpéknf jílch Kersey

zimnfk& černé modré dva odstíny
hněné pudaivané atlasem neb vlně
nou látkou aleji sa $20 a $25 Naíe
cena $ 1250 $1360 a $15

LMášté $550
Hnědé modré a světlozelené plá-i-tě

s velmi dobré látky stoji sa $8
$10 a $12 60 NaSe cena $560 $6 a
750

IiIolouky
Dětské čepečky 25o

Dětské hedvábné čepečky 45o

Péra 1c

Dámské klobouky za $160 $2
$260 a $3

Za $250
máme pěkné dámské klobouky které
stojí za $500

27 lb cukru za SI

Groccric
27 liber cukru hrubého srna $1

22 lb jemného cukru $1 velký kbe-

lík povidel 35c 5 lb nádoba impor-
tovaného povidla malinového 40c
3--

lb krabice rajských jablek 8

3 lb krab naložených kdýnf 7Íc
b krab broakví 12jc b krab
Švestek rozliěných druhu 12jc mili-n- y

10c tucet škatulek sirek 10C

mýdlo ku praní 3o ku nakládané

lososy 12 Jo krabice sardinky v oleji
3jc okurky 5o láhev importovaná
hořčice 3 Jc čokoláda 3o kus 13aker-ov- a

čokoláda l7to baliček fizole

6o krabice kukuřičný škrob 3c
škrob k leřtřií 3jc dobrá kukulion
5Jc 5u Castile mýdlo sa 21c ságo
6c rýže 3o libra

Krt vii fi
Hio káva 19jo lb č 1 Kio 22jc

zvláštní žluté Hio 25c Maricabo
27J Peaberry aSantos 28 J Arabian
Mocha a Santos 29 J Mechu a Java
31 Je nepředčitelná Java a Mocha
33 J drobené Rio6c Hio a Java 7ic
Santoi h Peaberry 10c Java 12ic
Santos a Java 15c Peaberry aMocha
17 Jo Santos a Maricabo 18o Java
a Mocha 10c libra

HAYDEN BROS
roh 16té a Dodgo til

OMAHA - NEB

nezbytné musí míli a pak to že se
(
tického spadá rohodně a v rvnl

lilo naší přední hudebníci přibrá- - řadě v její obor vedle Svobodné

ním sdatnvch sil svých kollegft spo-'O-
bce protože přičiněním kněžstva

' Pové naňi po bitvě WlohorHké
jiliktak uilechtilému vystupování snásetl museu veliká příkoří Obě
Nebetí nebývalo vždy mezi mm

lavno§ll jk fl4i vydařily což
harmonie aékoliv tím oni sami i 8jouj( ejsímu ČeSstvu ke cti V

veřejnost trpěla Řevnivost jednoho první srhflzi řečnila paní Ilumpal-n- a

druhého stává se již epitheton Zemanová a p J J lvr'1 v druhé
F Zdrftbek —?P- -uceessarinni (nutným přívlastkem)

všech našich předákft a když Jeden
™

1 II P Traver t Pilot Kuob pfře
druhý se saiu ran Q W Ferrar a tohoto města

osobní í obchodní a v rdánlivě ura
trp{l 17 let revmatismem a byl lékaři

ženó ješitnosti to podkopává a pod- - be výsledku stále léčen Konečně

rývá Tak slyšeli jsme i pohrdlivé Žil sv Jakuba olej a byt vyléčen
poznámky o provedeni 'Hoccacia'' nedab' u -


