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k! í ni tak " VtŘttiir falotftwtHMAil' je název

bélohoriké lupf haičké oznámili

totiž hraběti Lažankétuu že by ne

mohla s vlatniho členntva jejii h

utvořit pro výMívíSlé četná po pří

přlcioft ne htřl ani mluvit l prý
tni neitná ale to více chválit ven

kke kbdi mu věnuji více pozor
poněkud dlouhý polom přfliá the
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zántupech a zajisté nvým vli vem do

cílila mnohého čemu ne jinak
Jednotlivec nepodvolf Pra
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J!řtiká rada již pokračuje ve X
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oobu dloužit iiomt-I- liy to hft ohrí potřebná v kažilém ohledu a přikro mi v takovém ruchu?ceno? 1u}oIí!!ob k ly oJbýyá valy že ubohý tvoreček pozbyl ko- - To právě to právě lech lidí 1U
čila k práci přes všechny námitky a
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práci dne i června an jet každý
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no uafliowaa zupa podbciohomka a

nad i lupa pražnká
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a dědinou čeNko-alovannko-
u du

"tojný chea ď ouevre bohatého na

rem řeci Proto jsem ne marně na-máh- al

yvzvědět kam npěihá Teprv
když za ni vyběhla 3lctá Frantiíka
dozvěděl jnem ne že jdou podíval

boboulužba iikMí by být ravffno

odpĎMne třprvéoÍHhxlovat? VžJyt
e flvžtua f ánftta najelnou slouíit
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pojistné proti ohni — Owni ni zdeča by t5í m pokochal bohem A ítti ! i : !u í" '
in uiui jo tuu inoc it acoi ti páni obchodníci Kami vždyť domi krářtně etojí a nlibuje dobrou člověku hlava točí a déchat nemó
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čenkonlovancké ra výntavé" Když
děti kopaniřářovy uznaly že ta pé-kn- á

nbírka nelnkýcb budov a cha-

loupek na vntavě má ráz dědiny
proč bychom my měíťáci krátkého

patři vemí' ke koteU aneb k

neho díla národního ke nvému nkon

čení a k úplnému zařízení lákavých
avých interierftv Ale již teď kdy
ledacos ježtě nehází úplné jeho prav
divoHli zevní je Htředem podivu ne

"klizen Oení více vláhy nepotře

buje jenom luka Centovatel
Dmidikovi na vntavé množíma platí Co 2 pro ně iont koNtol

měrou povážlioou Kde lak dmiTOBk? Vždyf by míli též zadoct
ček v královntví českém ať dobrý latmit bohu a nvýin odbřratt-lfi- jit Vázací provázek jen domácího leč i cizího Mnohé

zahraničné linty které již uveřejnily
hodně npatný viechno npěchá "na t:uoDrym přlklaiem napřtd Ji mv AutruHt Voní Moulton lowa id uaži tiárodopinnou" Dadáčkové JhcíBiím jsou-l- i dobří katolíci tak by
ovíem na vymření S nimi v krajícmeiiu&t phednoKt iiťbekřmu byeny

natel íowa Alliance jeot v poli h
vánacim provázkem Muž tento jet
úplné Kpolehlivým a bylo by dobře

případného výrazu toho nepoužili ?

Obzvláítě když výraz tento tak cele

ne bodl k povřechnému rázu naSí

výntavy Zvlántnl náhodou náleží

dědina k nejhotovéjiím čántem vý-nta-

a poskytuje milý pohled díla

vykonaného A ku podivu! V dě- -

čenkých zmizl kus starobylého vt
rázného života českého zmizí zaifř

ia před 8Vftkýra Tukové vítáni
neděle jťt pokrytectví neb kdyi dopnati mu o oodmínkv Činí řo

zprávy o naňí výntavě prohlašuji
Btarou Prahu za vzácné dílo umělec-

ké které tunohý svfij vzor z ciziny
překonalo a jinému ulálo ne dOntoj-ný-

Houpeřem Tímto uznáním ne-aj- í

ee ani hlany oněch zaujatých
čanopuu jichž zpravodajové navátí
vili výntavo jen proto aby měli co

sáhlý obchod a farmvrntvem a uice mavý typ lidový jenž zosobfiovrťchtéjl iví-ti- t nedih tak mají k tomu

patřičný ca popřát hoU a nvým od kuadune lidu naSeho ve chvllíiínejlepfiím UHpěcbetn —- Grande
New ih dine obecné učanteuntvi neobrací ne

v přední řadě k budovám z krajin
bératelQm tíž divím e že zdejSí
pamp&ter v tom nenaitl háček Ale

bohatých nýbrž k zapadlému světuProzíraví centovatflóbyznya je bysnyti Kdyby to myie pomluvit Tím yětóí záliby donáhne
tudíž Stará Praha v obecenntvu Lornkýcb chaloupek izby kopaničář

" upozorňují na to že lWlinptonli opravdové e uvéceníra iiedóle tak kó a chalupy oravnké Kdo nezná

lid čenký a nlovennký v nížinách i v
by dopoledne zavřVIi a odpfSldne

veselých kua ''čertovy dužen rozv'
marné i romařilé ale vždy nepokrj

V

tě čenké Itozumí ee že vňechiri( (
chvála tyká ne dudáěkft dobrýchA

1

nkutečně lidových Avšak už nr 1

nezapomenutelné jutilejnt výsta- -i
vě vyskytl m "čeuký dudák')
který nedovedl než zafrkat nějakou
vídeňskou odrhovačku A nyní tff
výmavé národopisné nběhlo ae du- -f
dákfl hejno A trávě ti nthnrSí &

dráha (H & M I£ it) nabízí avé
tiepředčitelné ulužby do váech vý-
chodních západních a jižních ataniu
Zvláště Dozoruhoduvmi mii ařf

krajích bohatých i nuzných těžkoteprvá obchodovali My čteme o

tak zvaným obchodním "kroužku"

čenkém znujícím i velikou hítorii
uvé vlaxli Prahy královaké Jet
malé náměntí Barměnťké akvont-no- u

imitací % konce XVI věku na

výntavě řnázorněné památno utředo

mohl byai uěinttt dle zevnějšku bu

dov aprávné ponětí o mravní a du
Tento právě jest jeden zde což zdei zení k donažení Chicaga Peoria
Žím hoBtinnkým Škodí kteří platěji levni vyspělonti lidí v budovách

nanNaf uuy i jonepb Lincoln
Ilot Spring Deadwood St Louia a
Denver kdežto dohotovení win

Obrnou sumu f 5000 (pčt tiíc) a w oněch žijících S určitontí lze vžak
držojí cdy městský náklad a bříiem tvrdili že by velké křivdy ne depu

vékým Bvm rázem í bezproMtřednim
Bounedutvím a náměntím velikým
kdež děly ae mnohá nejnlavnějSí
i nejtraiíictéjif akty dějin čenkých
Stačí jen vzpomenout na krvavou

bez čeho by zdejíí mř-Htec-k neob- -
naplňují výntavuod časného rána do S

pozdního eěera nenneniielnýra mfiou í
kotem a frkotem Výntava národo '

pínná výhradně k tomu la určen

západního odvětví této dráhy přináíí
Helena Butte SX)kane Seatlle Ta
coma 1'ortland a v obec celý paci-tlc- ký

severozápad v bližžf atyk n

Nebrankou nei iak %i tťianl ttA

til dle zevnějšku jejich příbytku
afi-- li ze tkuienoHtí vlamnich nepo

"tálo a hoHtinhtí hlavní příjem mají
v neděli kteří jnou největží poplal-níc- i

a mají k tomu hledřt ntičinně
znal už dávno že ctnonti je v chu

aby nvětu ukázala co je v zemích
dych příbytcích vfce než bohatých

— --— - "iš tjtaa odjezdu a příjezdu vlakft jakož
í i a likdyž majímfutnoHti prázdné vždyť

čenkých dobrého uňlechtilého rázo- - I
Vitého

j
že chudí horalé mravně i duňevně

Jou dokonalejni než obyvatelé km ' U
U cntejl též žiti Neb heslo praví
"žíli a žiti netLat" Aby ne afioULtl
na laítttní obecenMtvo není možná a

exekuci ataroměntnkou dne Slčevna
1521 kterážto ae udála na velkém

náměntí V králku ne úplného do'
dončení dočkáme V krámcích Staré

Prahy namane po starodávnu ruch

kupecky a hontinnký náměntí ožije
figurami v butorických krojích péčí
předních hintorikí znázorni ne tam

jo žírných Navntěvovatelé výntavy

i upiny návod oniedné cen jízdy mů-
žete obdržeti když ne onobně přihlá-nft- e

u nejbližilho jednatele aneb
když dopiňete na J FHANCIS

Ur& TA litirlíngton itotite
17'5 Omaha Neb

líychló vlaky do ťlilraga P
Omaha AChicatro zvláštní rvchlfV 1nepouštějí ne ovnem do dlouhých

pak zdejní obí hodnfi i vftbec do ho
IlU itr&IU ťliinn f-- V~- - I 1úvah mravoučných nýbrž % popudu

pouhého nnad milonrdí nejraději ae
linea nechodí a klerkři Jent tu půl-
druhého Nyní jak to v neděli cho

vyjíždí denně z Omahy 545 odpo-
ledne přijížděje do Chicaga ? 845
přlnlího rána "Northwenlern vlak
Č nent" vyilždí t Oman v

vnechen život jaký býval před třemiParoplavební lísíky
ze víech a do víech nlanio v KvrmX

díf lid odbude vé záležitOHti dojo

jnou na prodej v rněNtnké úřadovně hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 priítl ráno Oba vlak

obírají proHlějžíiiii věcmi To týká
ne ovňern citlivé čánti obcmmtva
kdežto necitlivá cám hrne ne do ma-loun- ké

ízby kopaničárxké a toulo
hrubou zvědavomí jako ne prohání
v rozsáhlém matku pojízernkém ha-

náckém a opavnkém Co na tom že

jjuriiiigjon drahý v 6inle 1324 Far-na-

ul Omaha Neb Vřechnv líni

nty lety zs nlavné doby itudolfa II
Není pochyby Že pak bude Stará
Praha mále naplněna výntavnimi

návátěvniky Víeobecné ae totiž
Žehrá na to ie te do Staré Prahy
platí zvlántní vntupné 10 kr čími

oni nejpohodlněji zařízenj obsahují4
Wainerovv a Pullmanov vjou zakoupeny Ceny nejlevnřjíf

avHiivie net doptáte na měUkého
dopravního jednatele J IJ Iteynolda

iii fuijuí i vozy pohovkové
Pínárca k prodáváni lintku

Jelne— pak jent v městečka puto
Oni royiilí by každý eent dontali již
dopoledne by odpuldna byly kapsy
prázdné a na úvěr dáti nedbají —

ten ponechají hoMinakým
Též ne miMÍrn zmínit jak to dopa

dk když odbývá něj iký picnii! nb
taneční zábiva Zd ji měttk4 ra

djeatvtom velice neopatrná neb
nevědomá 1'ředco t ho-tinu- ká

licence povolená pro čepování jen v

ti míi3tnoti v které e nalétáf ale

ímniwraiii(piei) 1715 OKO F WEST
I2lf) 1401 Farnrn oL Omaha Nr

dle víeobecného míněni jednak ntrpí
návítéva Staré Prahy aama — a a ní
ovnem I rázné závaly tam etablova-
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