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rodopiRfiéhri muf caakoilovan

kého a tikó o i3ťhov4n( lilových
UveU n výnUviiti

— Kunírtl na vfdtava Nirculo- -

pilinou 11 1801 pfíjcli na Jubilejní
výntavu homé i haliČRké Kuki

vl4ítnítn vlakem jji pnř4lal
Ivovuký zp£v4cký upolťk "IJojan"
I'řiv(t4nfm jakého n jitu dontalo

vSude kudy jeli od (?eké Třebové

al do Prahy tpfiaobilo po celé ha
ličiiké Huni viččný rotrucb Ho

dakco "Ilunkó Hady" vydala iv!4St

ol brožura oáivem: "Sedm dní
v fjWiáoh" kde e tanícpním vy

pnána byla cela nititěva Nyní

chyitajf e Iluiíoi k n&vitévě Ná-

rodopisné výstavy v poctu jeíté
tnainřjiím jii nyní jsou přípravo
v4ny tři vlaky t nichž první vyjel
30 m tn te Lvova potdední pak

vyjedo 20 srpna e Kolomyjo

— V dčdiné ta chalupou orav-ko- &

zbudována byla nedávno po-

divná vře jejíž účel je ntále obe

uenstvu cábadný Vlantoé jest to

kopeček travou a utromky ponáte-n- ý

ale kopeček dutý v nómž bylo
Ue obyčejné cřlti malíře ncvyavft-l- i

tl nou prací eatněstnaného "To
bude nktlpek pro tu chalupu!" há
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d t Ladf ký t fnftopředed p

Stltmatt Zilkoviký orbolřtirký
epolek "Tyl" dotavíí m htn

ma lnl spolkovou ler lí také do

Iftky Tylovy řko p4n4 Kavko

vou vinno pololtl AI do večera

obklopovaly i4tuiy nbcntv
línku Tylovu i JeviHé tklivé elav

not{ ktirá konfii'a lapénfm ernu

teíního leiti k písni "Kde domov

mňjř" napsaného při mrti ry
I- -

vě plienským očencem prof Anj{

Hmetanou a prov4evílho před 3I

lety Tylovu rakev do hrobu

V N4ř Listech pražských te

dne 31 fi'ce čteme: "Pan Vt i
Lepia pokladník l'l'rkn Htate

Hanky v Clarkson NVb taslal nám

obnos 0 tl 80 kr tím ustanov

ním by vřnován byt na cakoupení

volných vstupenek ja výstavu tém

dHern Již atoJJ ta mřížemi u

vchodu vvíiavy % toužebné hled!

do vnitř Učinili jsme opatření

aby stalo se čeho si americký n&i

krajan přeje"
— 7t váleinické výstavy v Ko-kořín-

ě

"Atlas Žižkftv" je dokon-

čen a má celkem 42 mapy Zají-

mavý obraa poskytuje výprava Žiž

kova do Uher až ko Komárnu a

Ostřihomu a jeho mistrovský ústup

přes Nitru a Karpaty Uílé k Ja-

blonci pak sežikování vojft a má

aorréní tohoto výtečného drohu

taktiky Pokračováním je výprava

Prokopa Velkého jenž překvapuje
svou stratégikou Začátek učinén

mapami na "Běhání" u Oustl nad

Labem r 1425 oddíl ukončen bi-

tvou a Lipan Celý atlas bude v

příštím měsíci ukončen mapou vý-

pravy (Tapka to Sán k moři balti-

ckému Dílo toto má značnou cenu

vědeckou

Jinaké litity hi letos vleo všímají

Prahy než jiná leta rok jubilejní

výstavy nevyjímaje Také "Svět"

nejrezňtřonějňf ruský politický list

i etní choroby průjem koliku

jho fyri 5 I vĎJ výroční výlet
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nltftoveny ji v fi I if ll#nl
Hinlníib ikrři5 Ths-irt- i i4kon

1 14 IJti U )4 lni n' b tinf
'ř4vnfi k Mi'#v4řií v lk'dnl

hňií Udí ř by míli přímého

i4jmi V# íkolftft H riUlltosch bi'
e Jpdrn l ř'lM 5 b m popUtftlí

PpU'nM kteří f dítřikt(l ftby dlí

ftpmiJI lim b'4u V obor lohoto

Ař Iti (ť-ti- l v fboř ikfdďidořfe) fie-sa-4

fvim řoh fdnvati o ňtavno

ú ifckorta V pllloie naUinele

(MhAk porumenanoii čátl týkají
cl en léto vř iw

V priloff ném d"pii k církuUřl

pdin jet t4sllJlcl vysvétlenl
skol Iríířcem ohledné oprávnřnottl
k vr !) :

i') Volič [mal rifb lenaj musí býti
Cl rok h stár

1) Volič (muž neb lenaj musí by

dleti v diotriktu po dobu 40 dnft

přímo předchátejlcfcb schofi

c) Volič [muž neb ženaj fuusl bytl

majitelem nemotitého majwtku v

sneb movitého ktorýž byl

odhadnut v Jfho neb fUn jméno při
minulém výroóoím odhadu aneb

mnl mlti dítko školního ettřl bydlí-

cí v distriktu (Když nemovitý ma-ji-te- k

pán jest na ženu to nedává

právo voličkó mui jejímu aniž

drinl majetku utuženi opravfluje

Ženu k lilasovánf)
Jak t toho viděli Khí se náhled

státního Skoldoc- - rce úplně od naie

ho vňak tlrn ne jmne přesvědčeni že

by náhled n&S nebyl správným a že

by zákon fisolní nebyl v odporu a

ústavou Oslava nečiní žádnou vý-

minku pro Žádné volby ani Školní

ani o úpisy aneb jakékoliv jinéoýbrž

předpisuje sec la jasné že haidd
mtiŽNká ooba v stáří 21 rokfi má

právo voličské když jest občanem a

určitý čas ve Htátu a okrenu bydlí
Vsak nejen to zákon jdo i dále

a vypočítává ty ooby kteří nejsou

volbft oprávněny kterým právo

voličské jest zadrženo a sice osoby

pomatených smyslfiv a trestanci ní

pro zločiny konečně vymí-ní- ni

jsou též vojínové a námořníci

sloužící v armádě nejsouce považo-

váni za obyvatele Zákon tu nepraví

žo by se neiuohlo ženským láti hla-

sovací právo při Školních mb jiných

volbách a lze tudíž míli za to že co

ÚHtavu nezspovldá mflžo sníím povo-

lili Vsak z toho nevyplývá že muže

sněm činili i naopak totiž zlracovati

někomu právo jež mu úxtava vý-

slovně uděluje Ústava zceh zřejmě

prohlašuje že všechny osoby muž-

ského pohlaví a jedinými výminkami

pomatených trestanefl v káznici a

vojínu mají právo volební a každý

zákon který právo zkracuje musí

nevyhntelně uznán býti neúxtavnfm

Pokud soudy o něm nerozhodly

máŽe ovsem v platnosti setrvávaliale

kdyby kdokoliv jemuž by nebylo
dovoleno při ékolní volbě filasovati

proto ž remá majetek dovolával te

práva svého před soudy není pochy-b- y

že by práva doM

Yyléťí iMlfní hlavy

Jako prostředek proti všem dru litím

liolení hls7y Kleclric Hittcrs nejlépe se

ov"d"lly rftsobí trvsl vyU'i enl a

bolení blsvy odli'liá

Jejirb tiíinku Ksdímo vícm Jil Jsou

tnkto postíieni y l k třiíto zkyslíl V

pHpadcrb mícpy vylří Klectrlc IJittcrs

uvrdciifm vnltřnotí do prsvidt Inbo
itsvu a niitlo přlpmíu iSřinkSra bku to-

hoto dlouho vzdoruje Zkuste Jej Stojí

poiii VH' u (ioodman Dni({ Co Uinaba
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Prclilnille Dál pojiSfajicl závazek fláyaof při prodclí každčlio loto

vv'

tu jeíté pořád není!" domnívá se zahajuje řadu dopiso s Prahy Prvý

jiný jenž aná lesy křivokládské dopis stručně líčí historický význam

Tedy — co Je to? Ani to ani Prahy jež patří meti "evropská
ono Bude to pohanská mohyla místa prvého řádu" Dopisovatel
našich předkĎ jejíž vnitřek aařldí taHtavujo se u monumentálných sta-i- o

tak jak aa pradávných časft roo-'ve- b

prakýcU Nové museum

hyly stavěny a ošetřovány býyaly (lá M mo h podobným velkole
Arci muaí býlí jedné straně ote- -po

( pému veechr4mM MV Isáka v Petro-vřen- a

aby mohlo dovnitř obecen- -
hrad5

atvo nahlédnout I

Jimk4 ministeritm práva hodlá

— Uctění Tylovy památky Dne "ušiti trest vypovězení do Sibiře a

končtn řláe Na
II července 1858 tedy práv před vzdálených

jeho mláto bude zaveden trest žaláře
chud aako- -30lelyzemřeIvPUni f4 dn(ho TřMt vy

ro opuitěn pravzor českého života řenl blule ponech4i jen pro
hereckého i českého ntrpenl vlaste- -

t0Čince "z lepiích stavo"

liarvev and Blue Island Land Association

A G SPALDING předseda

Njlpl majetek k nlolenl penři
Kopt nyní dokud

Maí 1lrfrlilíi dráha i nové

neckébo Josef Kajetán lyl J f

my dnea víme jak trnitou cestou se

Čtét poaorně naii nOTOU smlouvu požadující pouit $ neb $10 rnielíné

Žddn6 úroky
První ftplátka 110 Dlií méeféní eplátky ft Deaet

procent srážky při aplalkácb $100 neb více

V případ že by třetina ceny kupní na lot byla uplacena a kupu-

jící mřel dá epolečnoet tato úpU na lot be daliícb požadavku neb

plátek kterémukoliv členu jeho rodiny dříve Jmenovanému když vie-ch-ny

povinné aplátky až do emrti kupujícího Jeou iaplacMiy

Takto máte táruku že i kdyby emrt e dontavila před úplným vypla-oeií- m

lotu bude mlti rodina vaíe užitek t penéi vámi vydaných

Zidné úroky! Lehké splátky! Pojištění proti smrti!

Přijďte a promluvte námi Dop y ne lodpovldajl

tenkrát putovalo za slávou her- - zanřt KÍřřV r holeni a bolení I v

ckou a za cílem českého spisovate- - hl re nidl lééi SoTcrfiv lék proti
le! Ale osud Tylftv Jeho netměmé choleře prttjnm Ccna5 25c

nadíenf a jeho lebráoký skon do- - ""

aud nás dojímají A dojímají
Mřstnké

dvojnásob nástupce Jeho povolání
české herectvo které na mnoze pro obmezený počet kupea pozem-Tyl-

a

jeltí znalo a také trpkého kil za botové Dopiite o psdrobno-jeh-
o

úd4lu užilo Na výstavé ná- - ti ngliy W A- - Woo

roilopisné zbudovalo herectvo pa- - Victoria Victoria Co Texas

mátník Tylovy činnosti Ve vý- - M "H
chodním křidle nárolopisného pa-- a dolar lÍHÍek
láce hned za čiarnou přikulen je do { g h v Mtm dne 85

malý pokollk a v něm figurína Tyl- - ktert žto d-- n uořádá Podp

Harvey and Blue Island Land Association
75 II ar I ford ItulMIn

Cop M&dison and Dearborn St - Chicago III

T Suoa "VTt řiditel

ar" mi m in- - hwm

ova a pravdivým okolím znázorňuje

poaletlol útulek unaveného praoov- - Zvláštní vlak vyjuai a union na-nl-ka

Interieur ten věrně Je zdělán draží v Omaze v 830 ráno ti7x3


