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Uj připravili vit lak U ďáMi

ský pláft jejtfdi Uatokrále s ida- -

mm setkat Vlak festival ie 4

voift poštovních I foi4 spaelfih a

jnetéiata se v nim mi mm obvyklých

jlříienea třfienn poltovAÍnh
14 eestajfeíeb ponte vSl poelejsl
vyváiaal beg pohromy — tí latvl
toto páořiácta byla Čtyřmi khky
kteří a feleiniAnl pič isřitl
a feetejíol oloupit! chilli tatím ale

dostal) strach dM?e nel vlak ke

oea lalm roleta doepll Celá via

vyiraieea jedním i kUaikft Joha
Uil lrethem kterýl na mleti tom

kloUuk a jménem svým (tratil a

následkem toho jil přej táním a

neltletl na satčeal se připravovat
— čtverlístek oblatován bude I

vraldy prvého stupni so se ale

l náeledkecn přílišného mlátí
ináni budou pout vinnými vra

fdy stupni druhého lakle na djli-vot- l

do k4taiee poel4ni budou

Jlepedařlle ae wa U

V Kenáall Kana atavln býti
má přes řeku Arkansas most a vy-

dání a tím spojené kryto mělo býti

dluhopisy j k účeli tomu town-shipe-

Kendall v Kearney Co a

sousedícím townshipem v 1 lamii-to- n

Co olhtaeov4oy byly V úterý
pojednou ajišténo ie dluhopisy
jsou ty Um a z4roveft Ie imUel i
města důvěrník Kendall townshipu
K K Carter Z4hy zjištěno ie

dluhopisy poslány Carterem po ex-

press na vlastni jeho adresu do

Kansaa City a Ie Carter tamle od-

jel a proto bylo vydáni aásylky te-

legraficky zastaveno a na Cartera

zatykač pro zpronevěřeni vydán

Mal v něha éAvěra

Ve středečním zasedání generál-
ní assembly Rytířů Práce kteráž

po celý týden ve Washingtonu za-

sedala kritizováno ostře jednání
velmistra Sovereigna čími tento!

dopálen do té míry Ie ae jedno
duše úřadu svého vzdal Při volbě
ale byl velkou většinou do úřadu
svého znovuzvolen a tak nejlepším
spQsobem neobmesená důvěra pře
váiné většiny mu vyslovena

DR0B1É ZPRÍYT

V Caíro 111 pocítěny v úterý
po 1 a 2 hodině ranní dva otřasy
zamě žádná škoda ale jimt nespů-aoben- a

V Claymont Del v Linn-woo- d

Chester a Thurlow Pa

pocítěn v úterý a rána dosti silný
otřea země

Rozhříváním dynamitových
patron na kamnech přišli ve středu
o život ve Wellsboro Pa F A

Johnson a F Raymond
V So Pittsburg Tenn zničen

byl ve středu požárem příbytek
Irwin Robinsona při čemž dvě

dítky jeho v plamenech zahynuly
V konvenci Rytířů Práce ve

Washingtonu odbývinó přijata
kterou! přímá volba členů

BČjvyššfbo aoodu ae poladuje
Nejvyšším soudem v Kentucky

uznán za ústavní zákon ukládající
áafi 2% na veškerý obebod cizími
atavebními půjčovními spolky či- -

Lěný
Z Cheyenne Wyo( oznamuje

ae ie v krajině Gosten Hole obje-

veno v hloubce 200 stop bohaté lo

žisko nhlí as na 1000 čtver mílích
se rozkládající

V New Yorku vypukl!v úterý
požár v č 98 Clinton ul kdei v

přízemi továrna na avíčky ae nalé-

zala Celá budova lehla popelem
a 1 oaoba v plamenech nheřela

V New Yorku zastavilo v

pondělí práoi 800 dělníků zaměst

naných na stavbě ocelových koster
20 domů Stávka zahájena za úče
lem upravení mzdy za práci neděl-

ní a přes čas

Ve Whiting Ind zničena byla
v úteré požárem nádržka nafty
35000 audů držící a společnosti
Standard Oil tím ikoda as $50000
působena

V Baltimore nastoupil ve stře
da úřad prvý republikánsky mayor
za poaledníoh 30 roků

Oltnmt Miffnítu nitntnéhn tyfat
prává iNlít 314 I f I X aei II)
r!y (IřAnskř — (Haldo Priorito
Ottíiv řilovník niéný vyeháil v

iteeh n 40—44 stránkách veliké

kamerky smetnými illuřaí'l ('!(
ít 34 kř Pm vétlí pohnili pp

oiMrťel) přijímá předplatné astre
N'a 10 3il60 kř a 39si ? il

30 10 ií iň kr OrjstAávky

přijímá nakladatelství J Otly v Pra-- l

jako! t niM hriibkefřectfl

Př44 vyiel solit 31 Kořeikvb'

"(tthj kttUm tfiťt" ž{nka s#l

10) kr4non brvotikrti proved-no- u

příloho Chr4mrvé tanečnice

v Nř# kteřoti maloval Viktor

Oliva Jako v předešlých tak I f
tomto svatelka tiod přofáií I jiné

případné illitřee viletné

Paný Uit Jořa Kořenekého —

poporučujrma díle toto tira př4ta
m testopisné četby— Cena sel 30

kr Na skla II v kaldérn knihku-

pectví ivl4ité vsk v nakladatel t

i Otty f Prsie

Čten4ř lajínté a povdčkem příjme

ipr4vu ! pr4é vyíl 31 selit "ťo-{ilk- y

uribaky a hnmwttky oj

Svatopluka CVha v illustrovaném

vyd4nl — Vedle dokončení vypra-

vování "První starosti" přínáií se

iil ten práce "Motýl" Tajemný

čIovék"a počíná "Svostnou novellu"

Cena sešitu 30 kr Na akladé má

každé řidni knihkupectví ivláité
nakladatelství J Otty v Prase

Prohlblrácl durdi

V Sioax Falls S D jsou probi
bičáci na noze válečné a ta ka
ždou cena chtí docíliti aby zákon

prohibiční co nejpřísněji zachová
ván byl Předním vůdcem v taženi
tomto jest rev O A Ragao který
v posledním svém kázání prohlásil
Že by se mayor kdyi zákon prová
dčti nechce i úřadu poděkovati
mél a kdyi neučiní tak dobrovolně
li k tomu bude donucen Pakli
že státní návladní odpírati bude

ještě dáte žaloby proti hostinským
vnésti tu bude prý na něho pro
střednictvím velké poroty vzneiena
obžaloba a on trestán bude pod zá-

konem kterýž na přestupek podob-

ný pokutu od 1100 do $500 a 60

dní vězení ukládá

Fred vězeSské práci

Veikery dělnické organisace ve
státu MiMsouri spolčily ae za úče-

lem úplného potlačení vězeňské

práce kontraktní a v příštích vol-

bách do zákonodárstva nebude
délnictvem podporo-

ván žádný čekanec kterýž se neza- -

váže ve prospěch zrušení kontrakt-

ní práce vézefiaké hlaaovati a

praoovati — V káznioi miasouraké
zaměstnáváno jést kontraktně přes
1200 vězňů t niebi 925 zaměstná
váno jest v oborech sedlářském

a obuvnickém a konku-

rence se zbožím jimi vyráběaým
není následkem láce vůbec ani

možnou

Fěbným ohníčkem

navštíveno bylo v úterý po 1 hod

ranní Lowell Mass Vypuknut
totiž požár v pětipatrové budově

známé co Parker IMock a sice v

kořalečnfm obchodě Ileavyho a

záhy roziířil se na celou budovu

neboť značné zásoby kořalky vy
datné potravy plamenům poskyto
valy hkoda přesahuje $400000

Tlak vjilnata kaleji
Několik mil západně od Rome

N Y učiněn byl v úterý ď4belaký
pokua na vyšinutí rychlovlaku drá

hy New York Central a tf i také ae

podařil neboř celý vlak s koleji ae

vyšinul většina vozu i a parostro-je- m

rostříštěna strojvedoucí a dva

alepl pasažéři nemrčeni a tři zřízen-
ci těžce poraněni Dyl to druhý
pokus v týcbi místech běbom n

kolika týdnu učiněný Ilídáci se

vloupali do sekčního domku a nkra- -

p-- jW-M nfWt '

NW Tftfk — Prosím a Hlt v

Hovorné ) Ktr4 tVriáth

Jl první po IVii ekt-ré- ji první
ktátafiki místo po pra — t )

Zdali máte nijakého jednat !) ?

Ntir Yorku kt#rý Ja oprávnlr
pMpfetné rád bych jJ

vidli Váe Ihbka

Oilpontif — I ) Vyroiartifváma
Ie přaje $ pan tatl vldlt která i
Uch ©boa M mlt následující

p$ Přaie eo do lídnttosti a proto

odpovídáme ! nejlilnstljlíro mi

tun tm )0 Prase dle sčítáni r

1190 je Čechách PUfft £9731

obyv ntjlidnstljílrri ' Prsie
"králov skfm" místem jet Ústi nad
Labem a 2161 objv — 2 ) Nallm

jednatelem v New Yorka jest pan
V Pavelka 319 K 71 ul

Atlanta b— l'ro4Ím sdělí v

Ilovornl: 1) Zdali je zd dovoleno

učit bibli v obočné ikol Z lití ne
D koho ae mi o tápovtď obrátit --—

3) Zdali je dovoleno Ikola otvírat
modlítba A 8

Oilpovitf — NaSe Ó4t?s (vi

Bkolní Zákony etrana6 oilt II )

předpisuje jak následuje: ''Zádoé

ektifské vyučovaní nebudil dovo

leno v kterékolivěk ikole aneb úta
▼I pod pórovaném zcela aneb s £41 i

l obecných peněz určených k účelům

vzdělávacím" ppvinnoll ikolofbo

výboru jest když na to upozorněn

jelt tento přestupek ústavy tameaiti

a když by tak učinili se tdr4hal pak

povinno Ul okresního školdozor- -

oe aby zakročil Nejí psí a nej
kratií cestou jest zvoliti Školní vý

bor takový který rejdy náboženské

T ikole nedovolí

UIjHSes Neb — rroifm adčlte v

Hovorné zda-- li byste mohli přeloží-t- i

4kon Nebrasky Já by ho cbtd
mlti celý ale dobře přeložený

Čtenář

Odpovéď — Ovéera ie bychom

mohli To jeot jen otázkou čauu a

peoét Překlad Zákonníku Nebrasky

vyžadoval by ani 2 roky času a tuží-

me Ze bychom nalezli spolehlivého

překladatele který by byl volným

práci to konati ta 100 dol mčaíčné

tak že by překlad stál asi 1250000
Jest-- li si síkonnlk přejete mít tiítft-n- ý

tedy by atála sadba a tisk jedno-

ho aneb sta výtisku též asi ♦2500

Za pět tisíc dolaru vám ten "job" ve

dvou letech a musí-- li to býti tedy
T jednom roce obstaráme

Pro osado r Idaho

Pro osadu v Idaho na zavodňova-

ných pozemcích v údolí řeky Snake

přihlásili se až posud následující osad-

níci :

F B Fiala Wayne Ind Terr

Vác Wraný „ „ „
Jos Ledvina Wahoo Nebr (Za-

koupil tam 200 akru)
Jos Kerbel Sargent Nebr

Frank Pánek Leigh Nebr

Frank Svoboda Omaha Nebr

AlbMudra Lincoln Nebr

Anton Trč Oklahoma C'y
Jakub Kohel Wilber Nebr
Frank Kolene David City
V F Kučera ClinUm Nebr
Jos Koča ItuHhville Nebr
Karel Česák Hpencer Nebr

a 0 jiných

HtaH lidé

StaH lidé jli malí zapotřebí lku k re-

gulováni střev a ledrin shledají pravf
lék v Elnrtrlc nitteri U-- tento ncdríždl
o neobsahuje žádnou kořalku neb Jiné
opojné látky nýbrž úlinkuje co sílivka

Účinkuje mírné na voilřnottí dodáváte
síly celému ostrojí a pomáhaje takt prl-ro'- é

u vykonáváni sých povinností
ElectHc Btlters jest vf tečným dodavate-
lem chuti a pomáhá zarvání Htar&f lidé
Shledají v oém co potřebují Cena 60c
láhev u Goodman Drug Co Omaha
Nab (5)

Mel í knllmvns rr díllr KaJíílfee
Uli k otw thit) Jeiltni xiviiíliij a oiřen
" lrotikiym olrr4k#ra Nulvdu-jí- t

f stny Jmu na tklalé:
I Zla! pramen—3 ÍVxtlvnf otrov

--3 V Kahsře- -4 VKí ný Indiá- n-

Mof5í loupetnlcl— 4 Krsl fernochů—
7 Tajrmn kuchař — V IndlAnikm
rt]e- '- Jioja v Aírlre— 10 0[u5i-n- l

nninofntí I— II Zrádný boel — 13

Hoje mMl Indiány a Mlochy— M Vůdce
lrsailkýrh lupirĎ— 14 Ohnivý muo-1- 1

Zliw iny Haundersovy— 1 Io-íí- ř

indíinekčho pohfebiítř— 17 Černý
jnmbo — 11 Amrrirk4 královna atd—
I Přepadení Indirtnuké onsdy— 20
Uohrař ve dvou otohrich Kaidy seSit t
centQ vech20zallOO
M4riiiks: povídka napsalJi F Itena

tun cena l)nc

Marta a Maria napsal A P Valdea

přel O a Vetti cena 5(C!

Masopust v HoM-slsv-l histon román z

doby lludolřovy napásl K Hkába {Ilu-

stroval Viktor Oliva 60c

MtiHttcknř povídka z řaau Jindř Korti
tanského od Jana z Hvizdy 30c

Mezi ctí a litakou pařížský román

zřeitil J Čermák 60c

MesiáS román od Arbesa 2 díly 4115

Mezi piráty příhody dvou vojenských
sočná na oMrovecn maiajskycn vypra-
vuje Jos Kalenský skvostné vázaná
Z10U

mirofiiavaz LtťsiKova mst poviiiía z
XV vřku napsal Fr Procházka 30c

Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém
jeho výslech odsouzeni i upálení dne 5
h 6 řervence 1415 vypravuje očitý svě-

dek Poojus 15c

Ml'čné hospodářství od Ad Eckerta
so 17 vyobrazeními 25c

M!?cnc hospodářství od Eckerťa se 44

vyobrazeními 50c

Mlíko a jeho vady vhodnf rádce t)řl
zacházení s mlékem v kravíně sklepích
a nwtnarnncn oa u n jonae z--c

Mluvnice jazyka českého on V Zik-

munda 50c

Mnich na trůnu aneb ítím v devate-
náctém století Politický román od o

tlOO

Modlitební kniky katolické:

Kytice rajibt úplná katolické modli-
tební kniha pro nábožné křesťany ob-

sahuje modlitby ranní a veřerní ke mSi
sv zpovédi přijímání a biřmování od
polední "pobožnosti 6l modlitby na
všechny církevní svátky v roce Jakož i

mnohé pobočné církevní pfsné V dobré
vazbě se zlaceným nápisem 75c v pěk-
né vazbě se sponkou tlOO v marokové
vazbé s kovovým rámkem $125

Ntbtký Irfat ttry n kfertannkiho nábo-itmtt- i

Upíná modlitební kniha pro
kat křesťany Ve skvostné vazbě po
1100 a 1125c

liúlorý tlnte modlitební kniha k po-
naučení a vzdřlání pro mládež i dospVlé

obojího pohlaví V dobré vazbé 50c
v lepM vazbé tlOO

Maria mA itlcha dplná katolická mo
dlitební kniha Sbírka nejvroucnéj&ích
modliteb a písní k blah Panné Marii tě
titclce zarmoucených Ve skvostné vaz
tl 00

Moravské obrázky eskreslil Jan Her
ben iH)c

Mourkův slovník angl-česk- ý pěkně
vázaný t250
Mrvlíi? hospodářská studie sepsal B

Luppe 15c

Mul který se smřje román od Victora
Ilugs I a II díl 75c

M6J strýc a mni farář humoristický
román od Jean de la Urétc cena 80c

MŮJ osud zábrobný román od F o

% italského přeložil Jos

Myslivosf PříruSná knika pre my
slivce a přátele myslivosti od J V

Černého 65c

Mílkové fotografie a l!rurkr ▼ Životě
zachytil Ferd biuulz cena 40c

s
N'aio!i 1'lirax s mravu psHskfih od

Alf DauiMn He svolenun siiMvatcli
vjřm pfiloii S i WH:

Nb'li i D nideta Na bludné reste
rul Htltí n A temno posud virr-lm- tii
romány v Jednom svaxku vázané f 1 V
Na bludné reiléi řavý obrázek na

kreslila Kar HvétU 15c

Na dvofe vévodakém román od AI Jl
ruska 75c

Nakstellu novella napsal Pavel AI
blvrl 15c

do památníku sestavil V A
Černý Malé vydání 6c víUÍ 10

Na poiiiti od Karla Kabiny vo 4 dí- -

iccu ouc

Národní pohádky a báje od Kalenuký-h-
skvostné vázané tlOO

Na skandinávském severu řrty % vý
letu q čUédska Norska i Dánska od
J s Utnlby lllustroval V Urechlcr s 50

vyobrazeními tl50
Na soudí maloměstském napsal T T

Jez Z polského přeložil V lí 10c

Na statku a chaloupce povídka od
Vít líálka 20c

Na svobodí Román ze života ruského
lidu napsal Danilewskl Přel J J

COc

Na5e znovuzrození Přehled národního
života za posledního půlstoletí Část I

Před rokem 1848 00 stran Část druhá
Doba převratu od bí r 1818 do bř r
1819 100 stran Část třetí Návrat k

absolutismu 144 stran Část čtvrtá Za

doby absolutní 104 stran Číst pátá No-

vá doba ústavní ž do zavedení iuiilisinu
218 stran Část Šestá Od zavedení du
nMsmu až do nastoupení min Taffcovs
450 stran Bez tohoto spisu nemůže bý-

ti kdo chce znáti dobu a zajímavé udá-
losti a osobnosti vzkříšení národa české
ho Sestavil Jak Malý Cena pouze
t300

Nauka o pěstování a zužitkování vrby
od K Haluře 30c

Nauka o polním hospodářství od proř
Treybala dva díly váz t250

Návod ku zachování krásy zkuSeuý
rádce vzhledem na tajnosti krásy télesné
s 200 kosmetických receptů 40c

Na zboží pána z Koscnberka hlst po-
vídka od Jos Tesaře 40c

Nebezpečné tajemství román od Chas
Reada 40c

NejlacInMSÍ knihovna pro českou mlá-
dež Každý seSitek stojí nouzo 2 centy
Dosud vyilo 30 sešitků Všech 30 za 5(c
NcjlcpSÍ české humoresky illustrova

né seíit po 40c

Némecká mluvnice pro vySší třídy oho-cnýc-

I občanských ikof od Jana L
MaAka 25c

eNoc na jezeíe bularském román zo
SvédHkého od Karlénové přel P M á

ve 8 dílech tlOO

Nový Galanthomc návod kterak se
zachovat! máme ve společnosti a při růz-
ných příležitostech Mladému veku vě-

nuje F J K Cena 15c

Nymburská rychta Uistor román od
Ferd Schulze 60c

O

Občř fanatismu výjevy z vřku řest-náctého-

PanoS ValdAtýnŮv dějepisná
povčst sepsal F V 25c

Obrázky nakreslil Jan Dunovský 15c

O Kantovfi kritien činli'hr rnynmu
nřednáJika ve stoleté rnČniri I(U líanii!
va vc valné hromadě til Jed proslovil
uuruiK wc
O letorách Roznrava rmvrlulwfili

ol Durdíka 15c

O nrvní Domoci nři noriwiénf mihlm
xncmocnéní a ohrožení života vůbec se- -

sal Mdr J Černý 10c

O trnlpnl?rh ťinnllvnrh lr '!
kaídému rolníku o nich védťli od J
Jettmara 50c

Olthv Hlnvnflr Mannrf T1liut

— — ~ v WUVITVM iviviMonn iljll-
-

kladnčjiía nejkrásnéj{ nlovn'k tuho
druhu na svčté Vychází v iiterh 3
nebSzaméiíc PfmlnlAit s"i na i

seiitů

Pokračováni


