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pomocí pHlK)rovátiJm lntlllgence
výzpyty jeSté Jlnýitl jHjkrokem neu-nuvn-

vzděláním pracovní tíldy

Tedy dále dále na této centé neúna-

vné neomylné bez odatraaení
V Americe Náprstek byl (okraéoval

v orientálních studiích Do třeli za-

bral ho dále sledoval a podporoval

cestopisné snahy a známy jsou jeho

etlmoKrafleké sbírky To návratu z

Ameriky tanuly mu jeSté jiné Bvétové

cesty na mysli Nevířil hned na po-átk-
u

ze by se v Praze tak ustálib

Ix'é byl plece jen tak rád mezi svými

nalézal tolik práce tolik zájmů a jeho

plány byly mu pořád jasnéjSÍ
Krom toho vyvinoval se omér mezi

matkou a synem ode dne do dne vře-lejS- Í

a psychologicky vysoce zajímavý

Ačkoli oba riřJnfi se milovali před

Vojtěchovou cestou americkou přece
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odstraňuje nečisté látky z krve
ldfí nemoci krevní kožní vyrážky
boláky na nohou vředy avran
unavenosf ospalost' a jet zvlááté

výtečný lék pro Jarní nemoci

Cena $100
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'Kožešinové cp z akladu labery
1dman za 1435 mají cena Ifl $1

bTÚL ČÍ8 2-- 7?5

Liuesinové caj-
- po 1775 mají

-- ' ♦12 až 25 Nejlepíl koupě
jovonoiastrakanaké vlny sametu

l
'

STflL ČÍS 3- - 40

Třídili jame dřívějším pláštěl ho

Joé 1 pékné vlněné látky obíité
lesinoti ta 1 105 dřívější cena
160 i! 20

Npodní prftdlo
33} cenlu na dolar

{' šesti největších továren
nám vzorky mužského žen

ho a dětského spodního prádla z

fiht mažete sobé vybrali prádlo ca
VVovioof cenu

lužské 25c vlněné punčochy ta
Nikdy dříve nebyly prodány

Eju cenu

ámské tkané spodní prádlo ta
tKitojl za 50c

jNelehlené košile shotovenó z N

prk plátna lněné dvojité poprsí ta
fc Btojí za 75c

Mužské těžké vlněné npolní konile

Vodky po 25c Htojí za 50c

ámké Hpodní kořile po 15c étojf

t
JimníKy a obleky
1

Zimníky za $250
l)rub cbincbilU jež nřkteró ob- -

]pdy oznamují za 1275 a ná za

50

Tv Zimníky za $5

Celovlnflné Melton Heaver a Ker
i zimníky barvy bnídé Sernó a

járó stojící ta $10 až $1250 dali
me do prodbje za rnéné než za po--
c Jejich ceny_5

Syrchníky za $5

Rvrchnlk ve VHecn oar- -

řb ve velkostech 34—44 mající
1850 aa $1250 u náa za $5

)illužské obleky za $5
Sa'Ve velká prodej oblekli

sentá-Uairtc- h

z vlněných eheviotft a kaň

Mr5 fraky i obyčejné kabáty oalé

"a} io na prvním mole Alajl cenu
f i mm m t w rt t ~ iiriiiiu vurnn la w a :

l v
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roh 16té a Dodgo ul

MAHA - NEB

obral

ZlwtmdJfiipfa-IraiU- k N4 rtkvrb
ktaié pl4UI po sv4rn fl(Jodit rt4

Zoífn Catenatf a 6lfiek Jejifb
byl ohromní A byl to sklý n#tí--

uti1 výkon Jeho plekrlaný biidebný

otgin ro!fhal pfeplfitioi n(n

ivučfi a aympathlrky p(MědMvf
1'nalurbaatvo rbipalo l§ htatv
vatu nová éra naieho soMapAnho
náro-tníh- o řlvota rmnítlhixlno jeat
H p4d4vá Nif-ritkfi- návrat do vbuti
a novým májovým ruchem nal! litera-

tury a rovněl politického hnutí a po-lllli-

činnosti On sympathlarva
a oUiJím a obojímu rozuměl

lílouho udiioval zásadu odebírání
každého čatoplsu vycházejícího v če

ském Jazyce každé české knihy Jaké

hokoli odboru pokud bohatil proud
literární tomu meze nepoložil Jeho
znamenitá knihovna vzrňstala tedy a

rozvětvovala se

Zástupcové politického ruchu nalé-

zali ii něho středi&tě liyll zváni a

vítáni u něho byly pak projednávány
u něho důležitá zájmy národní

(Pokrmován tj

Ubohý ťínský cimt! Kortjtký

dopisovatel Časopisu "Nieuwe

zaslal svému listu

toto sympathické vypsání o životě

čínského císaře: V dramatě kteréž

se nyní na dalekém východě odehrá-

vá jest čínský císař tragickou figu
rou Tento zcela mladý tělesné

slaboučký muž skalnýma melancho-

lickýma očima sedí zajat ve svém

rozsáhlém paláci jako vzácný" pták
v obrovské zlaté kleci Jest velmi

prosté oblečen uprostřed vSeho lesku

kterýž ho kolem obklopuje Má

nádherné pokoje ve kterýchž sedati
mflže ale jenom vážně a nepohnutě
ve velkém trůnovém křesle Má

chrámy ve kterých klečeli a obřady
konati muže a předepsanými posuřiky
a v pořadu dle knihy ceremoií (Li-k- i)

jakož činili už čínští císařové

před tisíciletími On maže se zticha

procházet! v rozkolných zahradách

plných zpěvného ptactva a nádher

ných vodoruetu Avisk nevychází

nikdy % úzkého obzoru ve kterémž

Re nalézá Světa Sirého světa mimo

palác nikdy neuzří On neví co je
život neví co je národ neví jaké je
moře a jak vypadá veliká země On

nevidí těch millionu poddaných kte-

rým panuje On neví nio než co mu

za dobré uznají říci On je "synem
nebes" "Synu nebes náleží vSecbno

co pod nebem jest" praví čínské

příslovf Jeho osoba je svatá a

lid nesmí tuto svatost pohledem
avýoh oči zneuctít On je ob-

klopen zástupem pletichářských
mandarína a ukován na řetěz

obřadu kteréž slpě musí konati Je

prtauw priane preuepaano co cum
mi co míiti a vlcnaíti amf Jí nnMmf

A tam venku daleko od něho víří

veliký život o
jehož významu mladý

viki uciu vuncii uu )VUu

hlavou vznááí oaud jako temný
mrak na zlatým ptákem v haluzích

stromu Jest více nI pravdě podo
bno že jeho panování nebude dlou-

hé Až bude vítěxalvi Jjpanců úplné

přepadne ho Ko Íao Iluia strana

"íing" a f4vraždl ho jako beránka

Jak se ubožák poděaf až osud na

něho přikvačí On kterýž neví čím

jewt kterýž nikdy nežil a kterýž nyní

pojednou před sebou uvidi tvrdý

krutý neúprosný Život i sklon v celé

jeho nahé skutečnoati a pravdě! Tof
trafia Že nemůže být větSl A tento
muž je jeden z nejlíbeznějsicb

lidí celého světa!"

Řeka 7etnie v Anglii rozvodnila

se neobyčejně posledními bouřemi a

vystoupivši ze svých břehu spfiso-bil- a

mnoho škod Obyvatele Lon-

dýna nepamatují se dosud že by vo-

da řeky této nabyla kdy nynějSí vý-fi- e

Kolej Kton ve Windsor musela

býti zavřena Zihrady v Oxford na-

lézají se pod vodou ve výSi čtyř

stop mosty byly odneseny a seno v

kupách se nalézající odplaveno —

Mnoho obyvatelů v zaplavených kra-

jích muselo prchnouti zanechavše

celý Bvflj majetek za sebou Pro
takovéto uspořádána byla sbírka k

níž mezi jiným přispěla též královna
Victorie s 50 lib ster V Bedford
a CambrHge jest dráha Northwest
ern nesjízdnou v podobném stavu
nalézá se trať dráhy London South-weHter- n

v Kghnm kdež velká čásť
téže odplavena
Z liio Grande de Sul dochází

zprávy že rebelové nabažili se již
marného vzdoru a použiti prý hodlají
nabízené jim amnestie Přes 200

povstalců dostavilo Ba dobrovolně

před gen Firminio žádajíce aby
jim bylo vrátiti se nazpět do

svých domovfi

Rychlé Tlaky do Chicaga

OmahatfcCbieago zvláštní rychlík'
na dráze Chicago A Northwestern

vyjíždí denně z Omany 545 od po-led- ne

přijížděje do Chicaga v 845
příštího rána "Northwestern tlak
6 sest" vyjíždí z Omahy denně ve 4

hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 príňtí ráno Oba vlaky jsou
co nejpohodlněji zařízen] obsahují
Wagnerovy a Pullmanovy spací vozy
jídelní vozy jakož i vozy pohovkové
Písárca k prodávání lístků

GEO F WEST
32tf) 1401 Farnam ul Omaha Neb
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KJyi pilutannlnta ta o louito ltata bMr

méll Vojtřch tak učený a vzdélaný

jakým byl překvapil matku zajisté

rozhodnutím že se stane jejím společ-

níkem oltchodním Šťastné to roz-

hodnutí závodu Jak plánům Vojtě-

chovým příznivé

Navzájem klonila se pak matinka k

plánflm Jeho a překvapení bylo na

Jeho straní když matka porozuméla

idei průmyslového musea a pro ni za

hořela Její a jeho srdce uzavřely

krom mocného svazku mateřského a

synovského pokrevního svazek němé

ně mohutný spojenství ldeísmý8Iení
a mravního přesvědčení Syn a matka

setkali se ve přízni k lidu veškerému

ve snaze pomáhá ti seč jeu síla stačí

strádajícím a trpícím Sbledávaliř

že nejsou pouze Jedna krev nýbrž

také jedno srdce a jedna duse Ne

dávno byla zemřela paní Berallnová

nerozlučná sestra panímaminČina ne

dočkavíl se bohužel návratu svého

miláčka synovce Vojtěcha Učinila

sestru universální dědičkou svého

značného jmění a podotknutím ona

že bude vědétl nejlépe Jak ho použiti

Anna Náprstková věděla jak tomu

má rozumětl a nyní rozuměl jí Její

syn také a ona synovi Ityloť tehdáž

ijmezl obecenstvem tuámo že určova-

la toto Jmění účelům všeobecného


