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Národopisné výstavř zahájena jíl
nejen v PraJském nýbrž i ve vseto

německém krajinském tiku na relé
čáře A jakým způsobem? Jaké

dostává se do podniku tomu jehož
Ivftrci tak vlídnými slovy zvali do

výsřavy naše krajany německého ja

zyka odpovčdi na jich pozvání?

Kdyby se soudili tnilo dle venkov

ských novinářských hlaft nemohlo

by se o německé vyspělosti kulturní

učinili přílií pčkného pojmu Zde

zpráva jež koluje téméř všemi listy
nčmecko-krajinský- mi: ''Odsoudili

jsme co nejrozhodněji již loni ony
nčmecké promyslníku kteří na loň

ské výstavé molorfl a pomocných

strojil v Praze opatřili vystavené jimi

předmčty výhradní nápisy českými

Nyní se nám sdf tuje že dle organu
sačního statutu výstavy Národopisné
nesmí býti na této výstavé jiných

nápisu než českých Ó toho českého

velikáňství l Jsme přesvčdčení Že

výstavu tu nenavštíví žádný nčtne

cký muž nýbrž jen tu i tam snad

nějaký némeký — v&l

lro zloHn doojšemtvl Zednický
mifitr Josef Harperle % 11 rod a u Plané

udržoval po delší dobu milostný

pomčr a Kateřinou Pimrovou % Plznč

a mfl a ní tři nemanželské dítky

Kdyni ho však pomčr tento omrzel

sebral se Ilamerle před pčtí lety a

odjel kamsi do Saska kde seznámil

se opét h pradlenou Kateřinou Wol

fovou a aapředl a ní nový román

lásky jejž dovršil civilním sňatkem

a nové vyvolenou Ale již po fl mS

sicích bylo manželství rozloučeno

HameTle odešel od ívé choti aniž

by místnímu úřadu kdež sňatek

uzavřel nčco o tom oznámil Roíiu
1893 objevil ae opétnč ve své otčinž
a 6 února téhož roku oženil se

dle církevního ritu a první láskou

svolí Kateřinou Pimrovou jíž přei
časem tak zrádné opustil Ilamerle
neoznámil při návratu svém Pimro
vé že ae v Sasku oženil Náhodou
však dozvčdělase ženuška z ciziny o

nerytířském kousku svého manžela a
aniž by se dlouho rozpakovala nči'
nila na nčho trestní oznámení plzen
akému státnímu zastupitelství pro
zločin dvojženslví Počátkem kveť
na objevil se Ilamerle žalován před
krajským soudem plzeňským Omlou
val se tím že k vnii obtížím a jakými
jest sAitek cirkevní v Sasku spojen
uzavřel sňatek civilní Druhý jeho
sňatek uzavřen byl před bohem a žr
lovaný zamýšlel lim zaopatřili své
ave nemanželské děti soud po
krátké poradě uznal žalovaného vin

ným a odsoudit jej do osminedčlnfho
Zalaře
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1000 chlapeckých obleků kou

peno od dráhy za

dovozné !

Red lion bankruplní výprodej

střevíců !

Tkoi dra niijítnatt' ? jf triMlrJ

dosud iitiuiskjlly

1000 TzcrkQ cbíapcclfcít UM
zachráněno bylo a rozlřlítřného vla
ku a pouze no shledáno jich trochti
přškojtenýeh Zbytek jest zřela

uchovalým Zhotoveny Jsou

eelovlnnýfh kaHírft serges td

Všechny II AO prací obleky za 'ZUr

iJro ceiovi " jhc
1500 " $i:pi

Sbírka částečné roškozenýrlt celo- -

vlněných oblekft po i!c

Boston Store prodává nejlepší
střevíce téměř za polovic

Všechny "l)oug!a-- " #foo a $350
mužské střevíce po 1225 Všechny
ostatní střevíce v podobném poměru

Súča-ttnřt- e se tét výhodné výpro
deje Nejenom muži ale i dámy
shledají tu vAe lákavé

Mužsko říóO hnědé střevíce 8

ostrými špičkami 1300
Duniské ¥f00 střevíce z francouz

ské kftzlečíny $250
í!000 pára ilamskýeh cernýcu a

hnčdých polobotek se špičkami nej--
novéjsí mody mající ceny f225 po
♦ lru pár
500 párii dámských f'200 polobo

tek po i 100 pár
Polobolky pro dívky 2"íC

Hnčdé polobolky 81c
Dámské knedlíkové a šnérovací

střevíce Mtj a $125
Mužské střevíce 1100 a $125
Střevíce pro kojence 25c

Boston Store
severozápadní roli 10 a Douglaa ul
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Noční obleky ivl4tí dlouhé peke
zdobené onn I7ř 'nají

cín

NeJb-pA- f no' ní obleky zahrnující V

sobe i Km pí re a Jiné fiejlepíí trii
mé druhy ponz liíJf

Ceny spodního plátěného prá-

dla jsou levnější nežil kdy-

koliv před tím

Nejlépe zhotovené spodní prádlo
zdobené krajkami neb vyšíváním

ta wim úžasné nízkou

zásobení se levním zbožím jelikož
nenaskytne

správné se vjHznJI
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aílVt rozh&tené Siky avé op t aorgani
aovati a uřinili j zpftitobilým i k na

Ht&vajÍMÍmu volebníma sápánu I'řj
lom zároveň caMazují ne o to jak by
ne daly eoalřiti útoky na leaVé men

Siny a jak povřatnou "dobrou prací"
totiž OMobním pronásledováním jed

nollivých Cechft ''bájiti" jak tvrdí

českou rozpínavoMtí ohroíené území

nímecké Těchto dnft naložili v

Chebu novou takovou bojovnou or

ganiaci ačkoli nřtnečtí nacionálové

tomu ne vzpírali Poukazovali totiž

naMiund der l)euteher in IJihmen'

který prý poctivému Nimci úplnfi

Htačí a který v plné míře koná po
vinnosti jaké prý mu ukládá národní

zájem Zajímavo je žo Némci vi5ude

promřfiují založené v prvních letech

vlády Taaffovy politické polky ve

Hpolky národní nepolitické Dávají
tím na jevo že jim na liberálním

programu pranic oettejde jinými

nlovy že západu ca svobody politické
ho vzdali Učinili tak patrné pod

nátlakem agitace némecko-národ-ní

která jim vyrůstala nad hlavu Té

loby není mezi némeckonacionálnfti)

spolkem pro celé Čechy a mezi né

mecko-Hberáln- íwi agitačními korpo

racemi jiného rozdílu než že nacio

nálové té doby již zjevně ve víem

druží ae k antinemitňm Némecko

národní agitace v čenké zemi Je dnes

víechna antinemilHká víak navzdor

tomu Jhou židé doimd pevným ne'

xviklaným Hloupém o nřjž ne něme

ctví v Čechách hlavné opírá

"Deutsche Zeitung" nazývá ve tvé

naivní drzosti Národopianou výstavu
naSt provokací némeckého národa

Má prý býlí touto naíí výstavou vy

vrácena nezvratná pravdaže víechna

kultura byla do vlanti naíí přinesena
Némci Nový výrok že I v nesmy

alu maže býti methoda nenf náS

nýbrž patří národu proti němuž dle

jmenovaného listu Národopisná a

naše je obrácena A vřru že v

jiném nel ve filosofickém národé par

excellence pořekadlo to ani vzniknou-t- i

nemohlo lro6 provokace? Vždyť
všechna ta naíe národopisná vyzývá-voi- t

Je veřejně vyiUvena vždyť

h holnfm gnlrcm adf lujl v5(in jiřiti-líi- a zmlmýrn ío moje milovaná

dcera

1 1jirborii yMiiíiiiovii
jki krátká namoci odclirala ao na včíiioat dne 4 frrrn e atárf 1 1

rokb a [mm bořina byla dun Q Urin na zdcj&fm katolickém břbitové ř
líHHtcnHtví pff(lI rmíinyi li njolti Jitťi k a KmhiHkfi

Hnlcřný dík vjtdávám ?cm přátclfun a známem za poskytnutou ml

pomoc a átMiu v tomto umutném okamtiku ZvlííSté pak vy nial5 dítky
a poliizV-k- píijmf te vřel dík z kvřiiny a vřnc kterými Jutě poNbidnl

líllko trtnuld tak bolmtí vyzdobily Jukoí I v4m zpfvafky za vaíu vřelrf

píiní a díiukovánf pil pohřbu n v6Imc vii-- ktcH ac pohřbu aiUantnlll a

tak bol niAj zmírnili ao Da?ill

Anna Zeman truchlící matka
CllKTK Ntbt 7 tertnm WS


