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tof itnd výit4?j df Iligen asiterit

národopisného musea v Hamburku

známý odborník který pří svém po-

sudku o výUvf netajil e nellřenou

bvátou pravě ž tak z liřilá a bo

hati výstava nebyla dusud nikle

uspořádána

''JSdrmlni LUty" trpce ttlluji $%

Jo některých velkých botela pral- -

kýcb které za nekřesfsnskó peníze
atně obsluhovaly své boaty a o N

výstavě nemohly ani těch nejmenslch

informací podati Charakteristickým
obrázkera k tomu jst návštěva p A

Menzela proslulého malíře a prof
na malířské akademii v lierllne
Tento umělec náhodou zvěděl o vý

stavě Národopisné z plakátu vyvěše-

ného ve 'WUrzberku v Německu

ale když se ptal vrátného n "modré

hvězdy" kam 1'ražané se tak hrnou

odpověděl mu tento Že ve Stromov-- c

jest — "výstava atroja" Něme

cký umělec sel ale na výstavu přece
a byl tím co viděl celý nadšen a libo-

val si }& tak náhodou o výntavě

zvědd

%%ié obrazy" v koncertní síni vý
stavní provedené 800 členy ochotni

ckých jednot při hudbě v den velké

IVahy byly celkem čtyři a sice: Pro

roctví Libušino o velikosti a slávě

Prahy Karel IV zakládá kamenný

most Jan Amos Komenský loučí Be

a vlasti v zimě r 1628 a Apotheosa
budoucnosti českého národa Veřke

ré obrazy byly velmi zajímavé a

nádherně vypraveny

Pas i lide královny JCliiky pak
rukavice av Vojtěcha a jiné vysta
vené předměty starožitné v ústředním

paláci prsteny sáčky části oděvu a

obuvi jsou pěkné památky Pravé

relikvie národní Dvě stě let tři

čtyři sta přečkaly snad tisíc let do

konce I A to až stoU za zmínku u

takové látky výrobku lidského umí

ní ! Hned fe vám vnucuje elegická
otázka: co bude s našimi látkami po

dvou třech nebo péti stech letech?

Budou si potomci nasi také a respek
tem ukazovatí na výstavách naše ru

kavice střevíce nebo lžičky ? Bud

to možné? Vzpomínáte zkroušeně

na své nové rukavice jichž palec

pravidelně při druhém oblékání se

odděluje ve iva od ruky a po třetím

už páni z Nehtová z oken vyhlídají

Vzpomínáte čtvrtletních účtu svého

mistra obuvníka pak s br-js- u nové

kávové lžičky která se vám onehdy

při snídani ohnula do pravého uhlu v

šálku ! Ne ne ! Z těch nebudou

žádné starožitnosti Arci nesjme
nikdo z královského rodu ! A krá
lové mívali za všech dob své zvlášt
ní lepší dodavatele I A kdyby váá

dvorní dodavatel vědél že zejtra ba
dete jmenováni generalismem císař

ských vojk a potáhnete do třiceti
leté války jistě by také vybral lepší
kozí na vaše rejtarsk4 sLroovaikv
aby ješté po 250 letech se mohly po- -

iUv [tj nlkltrl budoucí mo
j tejn! skříně
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Bolení hlavy úplné

vyléčeno
Po dlouhý ías trpěl jsem bolením

btavy Tuto bylo z pravidla dupro-♦áien- o

prtidkfmi bdrstmi ve skrá

nich a Ixdestt laludku Zkusil lefii
mnoho lékft proti ne-

duhu tomuto odporu-Čova- nf

cb avšak dříve

belli jein počal užívat

AYEHOVY

pilulky necítil jsem

sJ i Ztttjne aiaie uievy jo
' diná krabička těchto

ilultk účinkovala a nyní jsem úplně

zdravým C II IJutchíngss Kast

Auburn Me

Pro rychlé vyléčení zácpy nezá- -
livnosti Žloutenky dávičnosli a

všechny nepořádky žaludku jater a

Btřev užívejte

n YEROVY

ji oÍHtí í pilulky
obdritlf nidJlon diplom iitiv4 rýU4

Požádejte svého lékárníka o Ayerovo
SarHnparlIlu

IICETK SI POCHUTNAT!

KCftTE

?fe KORUNU

ýfó GRANUL O VAN Ý

W AUH1RIA N PURE

Zkuste je! Hlaste se o né! Žádný
obchod nebudiž bez nich Též

výborné odpadky od doutní-níkf- t

(Clippings) a velký

výběr dobrých a laci-

ných doutníka stále

máme na skladě

ADRESA:

3reat Central Tobacco Works

ELGIN IOWA 28 3m

TVcíjvi-itň-
í

Česká Osada
v Ncbrasco!

Kolem 25 let stará v níž nalézají se
mnozí zámožní ano i bohatí osadnici
nalézá se ve východní části Hutler a

západni části Saunders okresu Ma

Mžíme vám příležitost k nabytí íar
rov a osadou touto hraničící kdež

možno pěxtovati kukuřici pšenici
oves ječmen cukrovku atd dle libo

sti majitele Mam na prodej

na nichž možno dosíci bohaté úrody
pozemky tyto hraničí se avrchu zrní

něnou velkou českou osadou Letí
blíže města Hrainard kdež nalézá se

dfitatek škol a kostela

Drtivt unku-O- —t NiIMh tkr
boiefi ibjtok M doba I rokl m V pro troll

rok-sk- ? vrodéf]l M f JUikoUf rl"M dU

Uil kaoatlolb Vlkd IU Um b(d--

inU lepU výhody ipuu ! t- -kj

Mk nfUcky HTlt--i

(í Wm Carlor k maj
1205 Farním Kt Omaha Neb

rn o a iu BMkoiMhs ik

()!ti MHn trnutniha vyly
fávl s#ity (} K'7f ídMÍmjfef

A t t ti m „t i té lité
ipsi "ij fri ' ai "MifaMus-

- vs
erk4 přřfo dMUffiost jvf ss

kil Mm I ř#)řiisriírn I4ftki tobolo

inaotrtniéhri ilfli jrVl lit"řoot a

)i fi i řn-li- " ani d ttok oicnífi
I- - podává %nthti j4 lf # 1

i Ukthn v stř'Ji4 a I A f ířffě

ik 1 rt l l sttiámsi p'i kallm
novém Áiťi Z vMíih ťMh v

U Iníf h s4ifsi h íitiliíni h 4- -

íue (lofdd (ifUné (i 1 1 h r

♦ left# a Nnet (irtminea (t' j )

(ířana Is njlnuvyw js li t4(i--

ířif h jjis aotofiíy Jan Žilky

jn: irirovtkf no v j tsurv
ra K HU lkvskéhoa (l-- iř Km

tany l"oriií fm vyM tWtth
í!i loto étsnářitvii ni-m- i co nej

vřelsji Vyc l4íl nákladem J Otty
Prazs v itetb po 31 kř

Právfi vyíel sil 'J Kořen kébo

Cnly Mfm svila" !)"poi nčujems
vlem přátelSm celopísn4 řetby —

Cena seiitu 30 kr Na skladě v

aldém knihkupectví zvlášlA vSk v

nakladatelství J Otty v Praie

Plávě vyšlý sešit 23 M llomdnom

řihhy Zlaté Prahy' ukončuje
"Novel Anatola Krátce"

ráeemi 'Miss Morganova" a "Ami

cus Célestin"

"Kniliovna Zlaté ťrahy" vychází

ve ibot&ch iitiuennich v asitecti o

vou arších Předplatné pro odbě

ratele "Zlaté 1'rahy" na pal roku 1

zl na celý rok 2 zl jinak sešit za 13

kr Na skladě ve všech knihkupec
tvích zvláště v nakladatelství J

Otty v Praze

Zajímavý román Julia Vernea

Tujemný ostrov" dospěl již ku šeši

tu 13 Cena sešitu 12 kr Komán

tento čítá se k nejlepším pracím pro
slaveného románopitce a proto dou

áme že bude každý nově vyšlý sešit

přijat a povděkem ae strany laskavé

bo čtenářstva Na skladě v každém

knihkupectví zejména v nakladatel

atví J Otty v Praze

lLumlr" časopis zábavný a pouA

ný nastoupil redakcí J V Sládka

právě vydaným Čís Lnový XXIV
roénik "Lumír" náleží k oněm ča

sopisům které literatuře naší odcho

valy celou řadu zdatných literárních

sil a slovesnému umění českému zí-

skaly mnohých přátel Přes celé

čtvrtstoletí již udržuje si časopis
tento výborným obsahem svým obli- -

bu v kruzích naší intelligence a lze

říci že obliba tato za pečlivé redakce

Sládkovy spíše stále roste P&voduí

práce které "Lumír" přináší nále

žejí k nejlepším plod&m básnické i

novellistické literatury naší překla

dy s cizích literatar svědomitě vybí
rané podávají čtenářstvu vždy něco

zvlášť zajímavého a rázovitého Mft

žeme vším právem říci že "Lumír"

náleží k našim nejlepším časopisům

jež bodný jsou nejširší podpory
Také právě zahájený nový ročník

libuje nám hojné duševní otravy
První číslo Jeho zahajují naAe nej- -
lepší literární sily AI Jirásek sáh

tentokráte de avýeh vlastních paměti
a podává roztomilou kapitolu "D

nás" Jaroslav Vrchlický podává
věnec básní "Osm reliéfu ze života

Jaccbova" li K Jamot pěknou črtu

"Skotský dojem" Joa Kořenský po-

dává úryvek ze své cesty kolem svě

ta pod názvem "K Himalaíflm" Za

jímavá je l povídka "Zerlinka" od

Jana Čermáka Feuilleton obsahuje
ataf "Angličan o Janu Žižkovi

četné drobnosti Doporoučíme "Lu
mír" na prahu jeho pouti roční na

šemu čtenářstva co nejvřeleji jako

bojný pramen ušlechtilé zábavy

vážného poučení Předplácí ae ce

loročně pošto a 5 zL v administrací

"Lumíra" v Praze na Karlovi nám

čís 34

Nákladem pana V K+lika 510

Ctntre Ave v Chicaga který po
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Velectěný pan redaktora! — I' v

několika sťan milými krsjsny

veroameriekjml nyní d 1 nedávní k

bosty matičky Praliyvjritárí ku 'ij"
fádáni vídcko poptilirulch pře lni

lk i Mletých vfhcl subtro

pickou I tropúkoti Afrikon Zip lni

Indií i Jílíií Amerikoti v til kterých

místech av řoam-ři- i ké Unie Jy-ke-

řekýni rozhodl jm se c et
němu tomuto pro mne vyzvání vjh
viti l dovoluji sobA předem Víl
Vaebo ctěného listu fř! ft sobě vy

lidšti
Přiložené dovoluj: pí zsulati Vám

velectěný pane redaktore některé i

četných posudka mých j řednáAVk

{eskou žurnalistikou

Přednášky mé jak samo sebou s

roumí a vzhledem k nejširsfm v rot

vám posluchačů jsou ipf 5e zábavnou

poučnou cauerií cetovate'e cesto

puče nelit unfiSkoa suchopárných

fakt beztoho jen nejužším odbor-

ným kruhům přístupných Následu-

jící o své osobě dovolím si Vám

pane redaktore eděliti :

Jaem úplně nemajetným a nikdy
ani tentokrite pred novou ceatou

voa výzkumnou nedostal jsem odni

kud nejmeníích třeba podpor neb

stipendií jak ku f řrahtníjHÍ mnř

y hojnéjSl míře doptal zasloužilý náA

Dr Holub

Chystám ae na novou cestu vý

ikumnou a nbirattlkou co zoolog i

etbnograf a nice na Novou Guineu

Borneo a některé méné zn&mé a pro
zkoumané ostrovy Sundajoké Mimo

chodem dotknu se Jípanka Číny

Filipínských ostrova Indie atd

Celý mfij kapitál na nákladnou

dvouletou cestu tuto jest neúplných

5000 alatýcb těžkou prací- - 75 před

náíkami po Čechách a po Moravě

pořádaných dobou 14 městců sehna-

ný Nemám-l- i se částečného fiaska

vé cesty obávati musím každopád

ně fond onen zvýsiti — tato lest pří

cinaproíi odvažuji se vystoupili pře

vždy vlasteneckou českou společnost
naiich kolonií v Americe

Činím tak a nadějí že ona hojným

tvým účastenstvím mých přednášek

(za obvyklé aluéné vstupné) podpo

rovati bude mé zajisté neziAtnésnaby

— vědeckým cestováním a sbírkami

částečně darovanými vlasteneckým

čeakým ústavám býti na prospěch

vé drahé vlasti

A kdyby úpěch pekuniárnl mých

přadnáíek v české severní Americe

byl jakýkoliv aspoň větší vědomosti

aeznáním našebo čilého inteligent
ního českého živlu v jiných nežli ve

vlasti zemích buda bohatším

Svňj odjezd rychlolodí z Brém

oatanovil jsem na dny od 6 — 12

listopadu odjezd pak ze Sin Fran-ciak- a

do Japanu na prvé dny příštího
ledna

Osméluji ae ledy Vás velectěný

pane krajane eo nejsnažněji žádati

by ta dobré-l- i uznáte Vál ctěný list

bájil přípravnou akci takže by cb

ihned (bez větií atr4ty času) po avém

do New Yorku přichoda mohl u po

řádat i jedna neb dvě přednášky:
I—Črty t cest napříč rovníkovou

Amerikou

i

Méi c říjen bufto ndtsim i ne)
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olí ku k"H i Jl ni rt l Ho
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iy k por-
- iirhlfil přišly cI é! eď

nately ltn Huft plíiť byla
řA f(řvké koupí byly iMvřny
KMý domvslí % ží buv r l4va
Uk ii jodné rejlepiíib nlio V Vh

Ci%a nul bjti fiejlepši tak aby1

al-okoji- l každého

Nenmletá se li in příliš dobrého V

obuvi aby nebylo koupeno rbicag
kfmi firmami s obuví

Zásoby z obou těchto koupí na'
došly a ihned dany hyly do prodeje

MftŽete nyní u nás koupili p4r
střevíců od Í0o vzhftru

loioii Ston?

umínil sobě uíiniti výprodej
tuto takovou

akou dosud Omaha ncviťěl

Dnešní den jest prvním v ob rov'
ské léto výprodaji a koupíte tu atře-- i
více od 10c až do f300 kteréž pro--

dávaný byly Jinde za 1700

Připravte se na koupi tuto

Přejeme sobě ve vašem vlastními
záirnu abyste se koupe teto zúčast
nili líudctu toho litovat) jestli tak
neučiníte

HUÁ

rt—s:--

IIOSTON STOHK

1G a DotighiH ul Omaha Neb

bude prodávali 10000 pára etřeví- -

ca denně až do vyčerpání zásoby

Praví americké
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ZDAltkU k pro
blfcdduil atjlrpif ajVdl
mi prni aairlrké hodlá-k- r

kdy r eua lotomm Jaoa UKpla
ilrr4 a pritai mmtr

mmml Irojkřai tn(ti aa (O

Irt a vypadají Jko ia al
lUli i"dloky proia
b po I0 ProMidotta
dl jo na flfa-ilon-if

a JM uináia

I V I7W atn l nlo ZnMuta
I ÍL lS -- VV s M
VTW kolkiih pro nát el- -
(rantnl fl W) llk xmiUrvný tetlxi-- a"h Ia

fll mr I ) ZDAItMA JKIiNť
MoDINKV ZIUHMA kl)I Jl h koupím ani--l

iri1t #iit : KuVAl MKO Ct
IKI'T tully 1111 CHICAGO 1LI (Ir

®Q}§V @3i!i0íife

zaliíní boule rcumnt!mus( dnu
píchání u želier linlentl na pmou
a v zálcc h ii h5 líiniliif tífiiř ly
rAnhf a vrliny bolnittl revma-t-i

ké a nriirultfíí kó Jpt to nej
lepni mazání ťenaóO rtů

NaprodclTcvrrli 1'káinárli

Kdo chce

íplně vjbVItl revmatlsinua
li1i-t- l v zí!i-r- strnuloť a stuh-lo- f

iSdft ne lif nnlíri ae řverevja
Olejem sv liotthsrda a uživi

J"W


