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domácnostech i nejchudlich cha-

tách franrotiikýfh podobím car

ruského tiude s tkví vedlo podo-biin- y

presiilettt republiky a při po
hledu na jeho majestátnou podobu
Křsncotuové obnovuji v duších tvých

vipomínky na kronltataké a touloň- -

ski dni je! utkvěly ve viech řřdcJcb

nsvyhladitelnýinl stopami' Kran

couiský národ jak prohlašují ostat

ní pařížské listy po věky nezapome-

ne velkumyalného kroku který
učinil ruský car ve jménu míru a

blaha člověčenstva A nejen ve

Francii Jak praví "Temp' nýbrž v

celé Evropě v této chvíli všechny

národy spojoval jediný cit a přání

aby nemocný car ozdravěl

Nimci v Jlutku vedou si napořád
velmi sebevědomě Vláda nařídila

aby na viech cizojazyčných školách

v Kotka vyučováno bylo ruštině Na

vyšší ženská gymnasium v městě

VValka v kuronské gubernii byla

poslána mladá dáma jako učitelka
ruského Jazyka Dostavila se na

místo svého ustanovení ale zde ji
očekávalo mnohé zklamání Na ústa

vě nikdo ji nechtěl rozuměti ani

učitelé ani Žákyně Také obyva-

telstvo cize se na ni dÍ7alo jedva
dostala byt A snad by ae bylo
znenáhla všechno poddalo když na-

jednou ředitelstvo gymnasia ji ozná
milo že nemá pro ni Žádného platu

protože městská rada odňala ústavu

svou roční podporu Usnesení své

o tom odůvodnila slovy: My platili

podporu německému gymnasiu ru

skému nechť platí si Kusové Uči

telce ruského jazyka nezbývalo než

vrátiti se a nepořízenou do Petro
hradu Historka velmi poučná

Oživeni Sibiře V Sibiři kladou

velké naděje nejen na železnou drá

hu nýbrž i na mořskou centu ledo

vým okeánem ano od této ještě více

očekávají než od oné Sibiřské

obilí má dosud jediný odbyt do

evropského Ruska a to ovšem jen

tehdy když Je zde neúroda A i

tenkráte jest odbyt malý neboť ne

dostává se komunikací Sibiřští

hospodáři dělají už přípravy k vy
vážení svého obilí po Ledovém moři

do Norska a Anglie Počátek uči-

nil Sibiřan Kornilov majitel parní- -

ků na Ob! jenž pro letošek zavázal

se dodati do Norska 300000 pudův
obilí Ruská vláda udělila jisté an

glické paroplavební společnosti na

dobu pěti let privilej na dovážení
tovarů do Sibiře mořskou cestou bo-

se cla I Tichým okeánem bude

nyní navázáno paroplavební spojení
po ledovém moři Ruské lodi plo-váva- ly

dosud do VladivOstoku přes
Suez Nové spojení bude o polovi
nu kratií a výhoda pro Rujy bude i

▼ tom Že al do Vladivottoku budou

na tvých vodách
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kolfJi Nřo lil Krista Vín"
Ktf pojednává o našich mistrech

milířích ani Hpli kresbami do

tfstopisii Mr lUkera o dílech fivé
bo Iiebacher l!re hlfi Itfolk
Chittwtilio Mrk a 1' Mstmera a

j tu pknó trnlnky o 1'raxe IMini

Hoře Kutné Domallicich Hakov
niku Chrudimi Hradci Králové

litidéiovicfch Litoměřicích Pardu
bicleb HUném T4!xru a jiných
místech tolikél o vieih památných
bradech českých a místech v nich!
v XV víku prodléval Angličan Mr

Petr 1'ayne balakaf na vysokém
učení Karlově v Praxe Ze ilavný

Angličan Mr Jame Baker ohro
mnou tvoji vlasť a tak i čirý tvřt na
naie království tolik snalivé hledí

aposorňovati musí každému vlasti-mil- u

a vlastenci českému býti tka- -

tečnýrn radostným vdřkem

Nikola ChritiS u vexbt Sotto- -

mír Nikolajevič marnč hleděl te
udržeti v čo'e Srbského ministerstva

pliváním na ideály srbského národa

a odříkáním ne jednoty Srba v ny-

nějším království se Srby vnřjíími
hlavnS rakouskými Padl přece

Vstoupiv opít mezi obyčejné obča

ny nevládoucími ministerskou mocí

usljží nynf od nich bezpochyby celé

Jejich mínčnt o jeho "neutrální"
vládo Svetomír Nikolajevič jest
jedna z nejodpornčjSích postav které

kalné proudy politického života srb
ského vynesly na povrch Malicher

nejsi ctižádosti opatřující vrchol

lidského snažení v ministerském

knoflíku snad nikdy nikdo nemČl

kromě tohoto Svetomíra Nikolajevi-
če K ní družila ae politická

i naprostá neschopnost

kteréžto vlastnosti korunovala ne

stoudná tlachavost je! proti vlastní
vfili dodávala ceny tomu co snižova
la a bezcenným opovržlivým dčlala

co chtěla povznésti Na místě Ni

kolajeviče stal se předsedou srbského

ministerstva Nikola Christič mající

přijmi "zajčarského kata" muž od
Hrbu nenáviděný i obávaný jejž Mi
lan míval ve starém bamparátl jako
ošumělého strašáka Hrozba že
Nikola Christič bude předsedou mi

nisterstva znamenávala že ie bude
Srbsku vládnout protizákonně

libovolně krutě ne pomocí para- -

grafů nýbrž pušek a bodáků I Ne-

zákonné poměry jsou již v Srbsku
od počátku t r zjevně nastoleny
Nikolovi Christiči bude tedy práce
usnadněna: bude moci bet okolku

přistoupit! k budování šibenic

ClUcdtíik kníle Hohenlohe ie uroní
katolík jenž povolán je v Německa
úřadu kinclofskomu

V ntSUtti pozndoajl té přátelé
Husové rozebírají již veřejné hlasy

které carova smrť vyvolala a zkou-ma- jí

kd se při té příležitosti pro

jevily city pravého upřímného ne--

1H

#l#4 10 41
) el 4trt4#t iMl li trm aM4
1)4 e4)4 rea eeait 4 lMi
I ♦ ft itewl M ktl itae 4

)e44 t etatllfeti H f M !

Ll třeme e ( e 4

UMM1 ete f4a-e- j eM eta-- 4

I nllw ej W t 4ee p 4

4a Kw #4 44e' f eilt- - ee

vfae 4 "tmím" pt-

(im
tfrn-r- t

ls4lJvov

A
I 'l reaeeee i
% fa-- e al 441 4 h itfclt J e4

a--l f4lte
fl ♦ 4al4l filt I

p-- ti UU-ltee- - ? M4t Hi

' 4 fttlr BIIU" I 4te
1 Ba atMjfta mm ( ea-ei- 4

M ♦ 44 tU f Il4a NM
e II4 fo4- - IkmM tet MH

pedel ta e 44 pra tefcfaete

A1 Xi VW

jafMWort) al omiu srn
%

I— Wjte 4

!3iio st obili
Slrholae L

OKI Hlt f JI

V aejk4( eeaa ba4 ke+ti m

ittlMa

Parní pařák tm pírl
NHn(VJllni-Jd"knalH- l

BoilMlniliii4l Ja4 rvlf i
m-r- l at"la kaMf do !

nik ly ml míl M pt--
e prr

ditytk — rum ! itiir-- t
}! Cfonlk r na

Co

t-
-—

vinv tM41 tt? uu
Jene rnnf kw-r- nilmatiyrhom
UVMilt iiřt-- olwmnalvo iiaAo

11 rfllrpll ykrirniínii4 Alvah

4 41 llclatmji atxtm liiitat Tto-fj- )

tT" chBfpHiiiroJ" iitulxíratio nh
r— na lit rraviIlná orná
lr dlrrktni xIMrpHrllJf od i ffl do

Val tro]e ptntl ulHtcrinMtvtt 1'otřiitm
V'J Mniřii ktiTf ]cl tak dohrf Jako
kw tl nin Nik tor taUti

(a lín plalimti dopravu néklaiint !

naMdnl na ukUku nemučíte tilátlt
t NaMdnomn vim jak míiJictB oltdriet
i jařma y ymruinfin mio a kiuipib Dkm
L KIť MANUVAtTUlUNd IX

fQ Wahaiib Ave Uiicairo III

Nikdy notelhou
Mf garatnjaiiia aa4

Boví itlaktrícki iámj
ie vylM! rvioaUin
Mmoel irdon loladka

1 a Udl a vUcky a

labnjloi Btmoea narvi
obou pohlaví

t M e eaa(k a doavdiol
PATFEBHOM l'ATTKB80S

TbI XdmDDd Wla

IletH do staró vlasti račte HohS

Inatovati Ze coHtujlcí a jich
hned jio přÍHtanf parolodě do
l ie po železnici bezplatně

o mčU Uremen ChceU-l- i

UHpořitt zbytečných vydání
Mrujie po primáni iouo niKoma
fy kafry nýbrl poHeřkejte
O dojedete ao mísu Uremen a

eprve odevídeite vó ticketr
ry jediní čenké firmě :

Vireš & StotzKý

9 ]almhofstrassc 29
H e ívÝmi kufry bezpeSofi do
v dopraveni býti mohli (10--

porn paním
Tučujl užívali TrincroTO hořké ríno
T' vSom pohlavním nemocem Doka-Jmt-o

celá veřejnosti o adiírnch
ícťi Trlaereva hořkého Tina které1

?j3lilně uzdravilo e md ídríend po-i'-

íromoco jíi Jsem byla 83 tdn&

laaMíl Jsem více lékařb % kte- -

mnfi řádný pomoci nemohl a tudíž
it léku ral("Ji fiřestsla nžívati a Jenoin
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kiinveiitu ÚlavnKpoJ HUtd a vyavltlatil n
lhu xřianl Pudabliny vleoh prealdenlA a

Ihlly jajleb úřadováni Jmlna vtoob xlltluk}ch
itran Ji-- t kdy ade byly poíet lilaal Jel ae kdy pH
volbárb cdevidaly a Jmlna vleoh kandidáti

s pořt-- n lilind jal obdrii ll klapa
Niiojanych HUtí I mapy vleoh Jinlnotllvyob itátt
v ddkladcAiu a velice úhledném provdáni t

ku kntril mapl Bkvotn vynbratit
viech hlavnlvb budov vaUvy Kolumblckl po
plny tí lil Pohled na vfetaviltl— Tanto akvoať

ny památný apla kt- - ry bode trvalon apomlnkoa
na avltovon vyatavn eliloaakoii a zlrovA atlas
0 100 velkyoh atranáeh v Aliledal a trvanliví ve
bl s pUtlnym hřbetem prodává aa za 1171-H- all

přndplaUt14 obdril Jej za doplatek 71c Týl
spla ae aeznnmam vl-e- b polt ve J BUteoh

poítrm ebyvateld I v tloh nejmanlloh mlstníkaoh
dle eenea t t IBM kterýl suaaam aanjlmá 104

etrnn a tudfl oelý apla o 30t itranáeh v doklad-

ní pláten! vaabe prodává ee za t3 W Na
předplaUU-l- l obdril Jej za doplatek $100

Jan Amos Komenský podobiaw vibia

nlho naieho zakladatele modernlbe Ikoletvl—

Cena M oti

Ladimir Klácrl vlmá podobíme tohoto

vlblaanlbo amerioklho tvobodářa Cen U otl

Kristus předPilálem a Kristus na Kal
Varii snímky obratA iimmenltlho díla vlhlaa-nlh- o

malíře atonkarayho oba ve evlth Uiku

velkoatl SliSS oba dohromady z 40 cent

a teohto předohiai-JIela- premlt

obraeurýoh obdrlí keidý předplatitel adarma

Za doplatek 0o nablaímei

Snímek inamenlUho díla faeaeho nmllne Váe

BroUkaMliiH před koncilem kostnickým"
oaa 1100

Za doplatek tOo nabtatme

IlOI a Žižka kráani dva Ulcfrarov a

obrazy předetavujtot tnekl velikány Boaa a
lllkn hodiei ae pro epolkovl a Veřajal ratatao
atl Jakol I pro rodiay Oaaa l0t

TIIVIS PllEMIB
OBRAZY 1

Pro ty z naSich předplatitelů kteří si přejí okrasu pro dům máme hojny" v)'břr
obrazů vesměs snímky ncjvytecufijSích prací mistrů a sice:

Kolumbus na královském dvoře špa-
nělském enlmek rnuniniUho d(U nnjvytrt-Inljllb- o

feakibo tuallře Viulava Broitko kteryl
obraa zakoupea byl nákladem ASOu0 a chová ae
V Metropolitním Maaeu nmlnf v New Yorku
Pihu Kolumbovo vistonneni nu ameri
ckou pevnino dle proalavenlbo díla Vander-tyaov- a

naleanjiolbo ae v kapitolu ve Waa&lng-ton- u

Cena obou těchto akvuatnýoh obraí $100
00 jadna prémie eelorod předplatiteli a Klama

Napoleon na bojišti n Fricdlandu ml
mek anmenlU malby vlhlaenllio mallN) tfelae
olera velkoetl 11 1I8 pejoloh V barvotlakn Cena

1

Návrat Napoleona i Mosk vy Rřakrian)
barvotlakový obraa predatavujlot a proetřed Na-

poleona v lete řady dletojnlkli v ř1y
vojáka a aa nim (ářt hoNol ktoekva Nejoiauan-aitlj- lt

to dílo inamnnltlbo malíře lfeleeonlcra
"aikaet 91X31 palcích eena 0o

fioartkA IVttba snímek rozkolatbo obran
Vlhlaaalho nmfioe raaklbo afakovakýho 31

f bacvotUku Ceaa tOo


