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Jslté aa poslední volby byl tu kan-

didát li lový Mifio!i více nel sto
hlasovou poriřsn Hurořerhem Ten
krátě Jil jen % místa ITHnovTelé)
vykázala vidinu staročeskou ostat-

ních pit rul st pak Ji! řiarnnoze Impo
ssntnl— vlllínu mladořeskoo— Ve

skupin! venkovských obel Prosiljov
Přerov Krnmlřll tvítlitl pak dn
na to rovnli ksndidát strany lidové

rolník Vychodil ti I ataročeským
rolníkem Podivínským vfitiinou 100

hlasuv k Irlio při Volbé poslední tu
menšinou rovnli 10O blisSv tro
pall Pokrok v prosplcfc lidové

stři iv jest tsdy ohromný Strana
staročeská lest tedy f na Morav
v rozkladu Morava odvrací na-

dobro od politiky Mezníku? a Aro

mňv Ted ukazuje ae teprvé Issné

Jakýrn lílenstvlm bylo chttt kornpro
misem touto stranou dokonávající
vzkřísili Ji pomocí lidových pilulek
k novému životu na úkor poctivé
oposíění svobodomyslné strany
Hstisfakcl maji opit ti kteří okusili

celý příval nadávek podezřívání a

zrádcování 'avornosrákňv" ta to

když odvážili se proti kompromisu
tomu protestovali kdyl odvážili se

hlásali le národ musí avé mrtvé ta
hrabávat a nikoli stavit je do řad

bojovných proti Živému ovšem až

příliš živému nepříteli
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odnesli P (Irosmarin nřinil bned

ijitif } avldfcf Iřsstnl oznámení
na ono vloupáni se do Hifho rnajt
ku Výslsdřk bude lajíttiavý
Cisfrh nátttlv ttt tislí výstavé
UU přibývá Nová ohlášena te
H"tn v Bulharsko rlf vlak Také
elifth hlan vftavl příznivých po
Aet se mnolf Mty řuké polské
slovinské a slovanské vflbee listy
frsncnniské a ntnerké vlerky pí
o výtavé slulnl Kvitujeme vdéč
ni —

Čt i(i iUti ve své Českolidovské

jednnti tnovu se ustanovili Jen le
Jednota ejiřh neplní nadljs které
do ní byly kladeny Proto laké
ondy robodll na Moravé v Olomou
rl o říšské vojbé boj rnesi Cechem

dr Zi'kem a NI mce m Kngleni v§

trřiHipřcb—Němce Toho darovat
jim nel Nesmím se spokojit tím
le lidé tam kde Čech je pánem k

nlrnu se Kssji ale musíme žádal aby
židé i tam kde je Němen pánem po
naem u% bojovali Jinak: vari
žide I a heslem: "8 v 5) k svému !w

ukážeme 1

my ti svoje tuby
JJtf&rd kandidatura Hvobodo

myslnt důvěrníci v Milévsku -do- savadní

poslanec Čestmír Lang nemíní

již kandidovali— poJádali ťrantilka
Bočka rolníka v černosicích u Zbra-

slavi by přijat kandidatura k vol-

bám zemským Pan Boěek žádosti
té vyhověl Širší i nerolnické veřej-
nosti jest jméno páně Bočkovo tná
mo s různých "pozastavení' jež měl
u soudu pro 'energii' a jakouž hájil
práv českých starostův na výlučné
užíváni čeitiny i ve všech úředních

tycích a c k četnictvem Strana
šra-tné-

ho míní proti Bočkovi po-

stavit! jakožto kandidáta avého p
Juna býv o k četníka!!!

Památné dvi volby na Moravě

byly vykonány v úterý a ve středu
do říSské rady V městské skupině
Telč Tišnov Žďár Nové Město

Bystřice Velká ByleS a JaroměHce
zvítězil v úterý kandidát lidové stra
ny dr Stránský ohromnou do set

jdoucí většinou nad kandidátem sta- -

se dát Vehnal v vládní službu
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brasia (tdllkr

Praktické fikoly AngL Jazyka
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mél hf ai JieonejtlHvt ohatarat

pokud ípl atařf: duaud Iw ohdrírtl
virtka tlaltt od lafátkn Jednotlivá ífaia
atoll 25 c M(iIbo al Ul pftilnlatiti a alce
92 na ch la arsltů ▼ nichibode "Ško-
la" erIA aneb SI Wi na fl aciitů m

posle ae kaidí řlaio hned po
ttjUI rfedplatní nebo penlie ta jedno-
tlivé ariity pnaýlrfta na adresu: Ant M
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Farma na prodej
400 akru známých co farma

Cobbova vedle samého města Clark
son v Colfax Co Neb Dopište
neb hlaste se u Kichardg Keen &
Co- - Fremont Neb Tl4x8

é to drahnou řado let J"fe
V i a trpěli

kd rada vyřadila hladce pro--

I
míj-očc- i Strany zaujaly tu

Dra retra Hobeko nabvá ksM

den novírh přátel Icpíího hku pro

chronické nemoci vznikající z nečistá

krve nebylo nikdy známo Nelze jej

dostali v lékárnách nýbrž jedině u

místních jedna'elQ nebo přímo od ma- -

jitele Dra Petra Fshrncye Chicago
llls

Zdá ne to bít! podivné ne

mluvili o jízdném 1250 i Omahy do
Kansaa City a nazpět avšak to jest
co Burlington dráha nabízí v sobotu
dne lú srpna
Zvláátní vlak vyjede t Union ná-

draží na 10 a Masou ul v 015 odp
a přijíždí nazpět v pondělí ráno

Lístky a úplné vysvětlení v čísle
1324 Farnam ul U8x2

iáseních svých vvčkavé pouta
inové vládě a hlasovaly— pro
t jedině mladočcská ďetega
ila hlaxy avé proti nřmu
ío ? projetu ifém le nemá
tnimtí atanovinko avé kdyi

vládou také nio e nezměnilo

ralitické aouttavé Předlitov- -

oú alt národ £enký od let bo

ojovatl bude

tvrtťk uhájena hlavní debata
itová Poal Schwarz a dr
rd Grégr mluvili v den tn
ra veSkeré opponice dr Orígr

li ín# ) in Jfdint ItMM níl
v (fthkth l# Tff ím

řiřjrfl d m MÍ uitirajf (o jin
di$ ne it#jnn ve Vídni Na

1ran řnilujm o narlnriálnou ditn
hfi I íií llnofl řnvrtopřAf řrit } ona

y lníft pfkro'ili tm kd# 1'aliř-k- J

i tlivlli k prVotali a d lictvl til
tilu rrh'jfiil ('i n#nl rna jdi
ná ktrá f řlamn(l f od!a určil f
návrh víolioníhn rovnéhri práva

voMmílioj ňbfáft ona vnWly a

řfňill vlcffi f'di národ nr mí

vyttnánf i dmi piráta ona plutokr
ti kfm tfithárrt při lrnl a voli-bfi- l

tpřa řiPiijímá ont t ítch ala'iýrh
a mlmf nffh r edotala fna ve

příkrou prolirq kw t ple4nt k4 IN

rlilf MarnA hledá v ftikonkti
drihoit ulrani po tiím volebiiím

pftvodri bcinřfCfi#f)f která by v te
mlřx bjla přeilMirnikřrn humanitní
h'i Ideálu naM doby V tom Ume

my dnM první a tkntku l#duřme
nikam avfeh předka Pravda U

byl vývoj ii ná rychlí prudký
proto nvé hubtl a nové mry atra

ny vobodoiftytlné vrlmi řoadílnoa
hloubkou a intensitou pronikly a

1rinikj(
někde nd otva pot n h

proto jet mnoho kolíaán!

ba I widivy a přiinejne
1 opravdo-

vé neupřfmnoati A!e Veliké hnutí
tu ji t rote roite porote dále a

na ná t abychom je vlUIi uzná-vl- t

a e pfiiímli by pronikalo rno

hutnilo ne adokonalilo a nikdy více

neiuohlobfti odčiněno Odkluuj
m přrká)ky potírejme ilořá ly a

ákndce oavtllojme kritizujme
ale tříme ne a toho co přece jen
máme a co jiní nám távidl Huďme

upřímné ivobodorayulnjtni vytrvale
oppoiícními a vitímlví na ne-

mine

Ndroilopund výtUimt v IVate má

dobrou uklitrn Cechové co den

vymýšlejí proxpéíné jí podniky No-

vinkou v tom oboru jaou elavnoatnl

dni Kai lé vttří rnéeto každý po

kročilý okrea uanenl ae uspořádali
na výdtavě avftj den V tomto vy

praví na výstavu veikeré své obyva-

telstvo a avé 'lilky Takž moli jsme
tu už dny: Žižkovsky Karlínský
Smíchovský Malostranský a jiné
flada nových je schystána I stavy

jsou tu činný OhláSeny jsou i

jejich dnové budd den hasičský byl
den kovářský v srpnu uspořádá se

učitelský atd atd

Při tom výstava slibně roste po-

čtem návštěvníků Dosáhla lího
července počtu 647003 (osob platí-

cích) Nejdojemněji na výatavě

pftiobf návittčvy dětské Uemžívá
se tu mnohdy kolik tisío školních
dítek se svými učitely Zpívají
jásají třSí se z díla svých otcft a my

cbtéj nechtěj plesáme a nimi

Jen jedno k úplnému potěšení z vý-

stavy nám scháfcí fontaina

S netrpělivostí počítáme den za

dnem a a nedočkavostí děcka ptáme
se kdy avětelné její proudy vy-

trysknou
Potom nastanu pravá výstavní ná-

lada

Nepřítomnosti Šlechty na výstavě
ani nepoiorujeme vídyť ani o

její nestojíme Neprosím
se o její erby dokud na nich nebude

napsáno smíření n českým lidem

jejž sým nevlastenectvím hluboce

urazila nechceme její privilejf která
nám připaniutovávajl porobu národ-

ní nechceme aby ta koustk úsměvu

česká šlechta německy ae na (stavě
rottahovala a my abychom tam byli

Popelkou
Máme dost jediného Šlechtice

který předsedá ve výkonném výboru
a který už tak leccos (působil co

nám nemilo ale co tajíme abychom

výstavě neškodili Víme že c ohle-

du na hr Lažanského pověšeny by-

ly o tahájeni oárodopisné vytavy
v Praio také černoiluté prapory
víme také Že na rozkut téhož álecb

tice byl aevanglického oddělení sňat

husitský Víme že k
Eraporhr Lažanského nepřistoupil
výbor k žádosti českého dělnictva
které chtělo na výstavě znázornili
dělnická obydli a obrat dělnické

mzdy Byl by to věříme amutný
obrat humanity české Šlechty která
téžío t lidových mozolu platí ta prá-

ci denně mnohdy aotva 20— 30 kr!!!
Ale na výstavu lidovou patřil
VSak ae o tom po výstavi domlu
víme
V národopisném paláci v ústřední

síni v oddělení literárním umístěna

jest exposice vzdělávací bibliotéky
vydávané Karlem StanisL Sokolem

který nyní odbývá st trvat ve ani-mé-

prweau t iv Omladiny mu

Spoluvydavatelem jeho
Ítřiaoutený Urosmann Minulého

týdna oaiel p Groamano knihy v

rkřínl v nepořádku Zeptal at tří- -

i tou úchtatnoHtf a tfm ohnřm

Ira?n Uorsuluvnoití unáftejfcl jako vždy
li tin niilá£k lida čikéhn QKSDli!
na tribunu Závěrečné víty

u Klademe tu řávěr: 'lho
f 6lh and Farnam St Omaha Nebne ustoupiti od boje proti usta

erá tnamená pro čeRký národ
i Hunu IMHI mw i 0yviiv

Lifeavčdčenfm: Itakounko bude

ederaliHtickým nebo nebude
!" (HluCná dlouhotrvající
ala a potlettk da lavicích če

! 1

ffifcei uuae v červenci vyriseu
W divilnl řad rozšiřující utnl
[til rocatkťm srpna Ijuj jiaK
[eno nové iniriiiterntvo—Tasffo- -

Badeo'ho— neb docela Thuno
Nkdo dáliodpovfď

fieat vitsk (e IlakouNko vtoupi- -

řperiodu vratkých vlád a opet
kriHi rniniHternkych na dotud
A ae nevyrovná a národem čo

tMabMM mmmmmmmmmmatmmmmĚmÉammmmmmmmmmrmmmmmm 1( inil mil
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Vij ministerstoo ranáhlo ondy

„ Vríiiln Mnnruli nanit mÍHtn

řle Thuna v Čechách Ur
raanHPkř poupišil ataremu kama

Y a vojny na pomoc Ale nepo

jil Doiital od dr ueroiaa len
ž ca ni do inirti nezapomene

jldovv řeči tóu byl abv ae ran
J- -t nepletl do aáležitoatl če

)
-
jeml nerot umí uj te cnvne

íloí Vniniutři tane unadili Ba
í dovoIuiI uZ také neboť

f ra uréilé o brtkéra truiení v

leřtého atavu v Praae — Uvi

TSnůc odlMeiif m letním ntrížiiíni zbožím

forálky Némcti Plener politi- -

je mrtev Přijal roÍHto preai-lit- a

říinké áčtárny a t!m dopraco--L

Nejgeniálnřjíí hliva Nímcá
xílla tody ta brneo řoéovice ve-- ui

avrany Pěkní vftdcové— m-n- iti

atrana Levice auří Je v

bcícíi Ke vžemu v říSuké radč

přijitím Celltké položky

Sňalaporážky Přijata totil tato
170 proti 140 blanQm Co

ieS dále a levici? Teď bude trochu

pak— pak bude hledat átulku

piv i akupiné a! dotáhne to Um
tn Staroceii ae avýro geniálním
egrem
[í(ladoéekd itrana Strana avobo

jiyalná pokraouj a je tedy pokro-i-k

ve velmi roatáhlém ilovt imy

Peněženky od 5 do 10c

Stříbrné presky a pásy 50c
Kartáče na vlasy 25 až 35o

Kartáčky na zuby 15 až 20c
Celluloidové jehlice do vlasft 10c
Kulaté hřebeny 5c
Ozdobné vějíře 37c
Držadla a řemeny 15c

Bavlna k háčkování 5c šest aa 25c
Jehlice do klobouka šest za 6c
šněrovadla iest ta &o

Nejpěkněji! francouzské orgaotiny
v barvách modré světle modré a

černé a milými vzorky rozdílné bar-v-y

jel se obyčejně prodávají po 60c

vyprodány budou po 15c
Francouzské batisty nejnovějiícb

perských vzorku v tmavých barvách
13Í3

Importované krepony 19c yard
Tečkované 8visa látky 3&o yard
6jc kalika po So yrd

6}q pěkné challies 2c yard
15o batisty 5o yard
20o krepony 7 Jo yard
15c 36 palcové perkály 10c

Coaťs nitě 25c tucet
Clsrk's nitě 25c tucet
Tucet balíčku jehlio do vlasu 7c
Dva balíčky jehlic do vlasu lc
lliberní krabice psacího papíru a

obálkami 35a
34 archu papíru obálkami So


