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Ačkoli přítomná právft d tia je

a řelího roku snad nejmné zp(if#-btto- u

ku stťliu modníoh novínok
- ulrlujf Intní saisont dosud

pevně svoje panství a pfndivfsti
pfjxlimníoh mod objeví sn v žur-

nálech odborného světa ttiprv
září-- není nevdífino po-

ohlédnout! so po onom drobnějším
zbolíěku JeŽ každá období v no-

vých tvarech a variacích přináší
mění a zdokonaluje a jež — pokud

apon celkové harmonie se týče
nesmí býti nevíímavostl pomíjeno
Náleží sem na prvém místě vějí-

ře Moderní dámský vějíř — Ja-li- ž

při této představě možno rny-sl-
iti

na nějaký typus li společný
vzor charaklerisujícl přítomnost
vftčt dobám jiným? Obraznosti

ponecháno je pole nejvolnějSf
směs ' barev látek fanatických
obrazcS' stylů která ve dnešní vý-

robě vějířů so jeví zabíhá místy až

k bizzarnosti A přece všecko to

co něžné umění v oboru tomto za

poslední doby dámskému přepychu
poskytovalo nenalézá plného uspo- -

koienl nestačí pozauavkom sou

časné luzurioNnoHti Chcete li mož

no dokonce mluviti o jakési krisi

vějířové A ta týká se hlavně

vzorkft vějířových FantaHtickó

květy žaponerie ornamenty — víe

již bylo sevsednělo a rozkošné

obrázky dle vzoru Watteauova a

Lancretova vykonaly povinnost
svoji romčž již do té míry že za

jímati přestávají To vytýká ma

lířům jednohlasný sbor konsumen-te- k

to však cítí umělci sami A

záležitost není malicherná dlužno

nvážiti že dnes Živí se v Paříži ne-

méně než 15000 umělců jedině
malováním vějířů a že export fran-

couzského zboží do Španělska a

do Ameriky páčiti možno směle

na 'i až 3 mill kusu do roka Hle-

dání nových vzoru je tak usilovné

že vypisují se za ncjlepSf invenci

i značné ceny V každé příčině
vSak mohou býti čtenářky jisty
že jeítě během této zimy obohacen

bude módní trh novinkami na

nichž zjevná bude — ne li reforma

sama tož aspoň nejlepíí vftle —

Jiná věc podléhající touto dobou

obměnám velmi častým je rozkoš-

ný dámský — střevíček Také té-

to části toiletty zmocnil se módní

"duch reformující" Věc není

ostatně přílii vážná ježto se obme-

zuje na libůstky hovící jen jisté
části společnosti změn a novot

stfij co stůj žádající na veřejnost

nejsirší se v Sak nevztahuje Směr

těchto "reforem' lze seznati a toho

že na př černé lakované střevíce

a botky považují s za nemoderní a

nahražují se jednak střevíčky zce-

la bílými anebo zhotovenými z

měkké Švédské kůže barev rozma-

nitých Fodpatky střevícfl a

těchto robi so s lakované

kfiže Též černé punčochy objo-vu- jí

se o pařížských dam řidčeji
než jindy a ustupují jednak bílým
a černými pruhy jednak a toilettoa

stejnobarevným Ka střevícům

světle žlutým předpisuj ra'da

punčochy tmavohnědé čokoládové

barvy íTeméně často nosí ae —
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tnjvýfíiluviiřjií řcl proud tiP pod-

vrátí n&rod hrpíNUřkí i4kony a

při této příMitosti ukánlo Jen

Jaké ni bfipeči mftíe v sfdeskrý
tatí deiuokrul" kdl sobecké zájfuy

a nártillvosti re octil se nrjtěžMch

problému moderního života hospo

dářského V tomto iřftudč hrozí

tiebexiičl bohd jen straně detio

kratičké k'erá se už rozštěpila a n?

Spojmiýn Htátnm které zajité
vítězství dumohou republikánskému
kandidátu jetií s tn?droji-mys!n- ě

vyslovil proti veškerým tíuančníui

dobrodružstvím
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Povedeli se mu tenhle hod po
vallJi rázem poctivé peDÍze úvěr

národní i soukromý poctivost dflvě-r- u

obchod prftraysl a blahobyt bude
třeba jásat z počátku tak jako iásal
nad zvoltnim Clevolaada ale bude

toho pak litovali tak jako litoval a

lituj" že před 4 roky povedl se mu

bod se svobodným obchodem

Cyklon v St Louisů

Není v dějinách Ameriky případu
který by zaznamenával tak velikou

ytrátu na životech i majetku cyklo-- n

m Jako jest ana kteráž spftsobena

byla před nedávnem v St Louisů
V místě tom samém přes dvě stě lidí

zahynulo as tisío bylo raněno a přes
$20000000 jmění zničeno Mezi

postiženými jest i mnoho naíich
rodák 5

Aby každý mohl si o tom pojem
učinili zaopatřili jsme fotografické

pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
kteréž mezi jinými obsahují též zří-

ceniny sokolské síně i katolického
kostela sv Jana a v&beo nejzajtnja-vějs- í

pohledy na spoustu spAsobenoti
Celkem obsahuje sešit 43 plnostrán
kovýeh vyobrazení a prodávámfa jo
za nepatrnou cenu

pouze 25 centů sešit

všťio naším odběratelům Do Cech

zašlém sešit za 27 centfi

Jelikož vyobrazení jsou snímky
fotografií jsou úplně věrné a zftsta-no- u

vždy ztjfmavou památkou na
hroznou tu událost Zašlete 25

centu v penězích neb kolkách a

olHlrílto sešil obratem pošty thd
Puk rok Západu Omaha Neb
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Great Central Tobacco Works

Vyrábí těl dobré koftavé tabá-

ky: Korunu (Iratiulovaný Aa- -

strian Pure a Cigár Ciipping (o- -

padky od dontntkft) 6 tfm
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na rohu M a N ulic v A'o Omazt

Krajané kteří za jakoukoliv zá-

ležitost S Omaha navštíví nechr

neopomenou hostinec tento navžtí-vi- ti

a řízným' mokem a chutným
zákuskem se posilnili

5-l- r

NavStivito Omahu ?

Jest li sno neopomeFito zastavitl to r
prostřed Trsliy u starého známého

J OnciráčjjVLa
1333 Jli 13 til

který mil pro vis vžily ncjlcpSÍ OmaMý
íl)?r importované kořalky i vína vicho
JruUu jakož i dobré doutníky

3od tmportavand grdntkd
jcM jediná toho druhu ve miiti

ínstavto so u rnně a přesvědčte so -
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Vzornou českou lékárnu

V CRETE NEBR

zařízenou má

Ht NEDĚLA

Léky obyčejné i patentní barvy

oleje ald v cenách velmi mírných

Zir Dr Itudiš Jířinský jest v

lékárně Nedělově každou dobu k na

lezení 3x

Cecilové !

Jedete-l- i do staré vlastiračte sob5

zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do-

pravují se po železnici bezplatné
až do města Břemen Chcete-l-i sobů

uspořili zbytečných vydání nesvfi-ř:jtei- )0

přistání lodě nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte a tím až

dojedete do města Křemen a pak

teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:
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V IinEMEřt

29 BAHNHOFSTRASSE 29
bjtU-

- fml Inřry hmifl é domova -nl

bfli mnhtl tm
Tmu?!- - uV XHiiIn

Motiylp TVoH

„inM
skvostný hostince

v b}ata mUlaoaU Baakevi a caab!l JJ Kcaia
Mikam d bříml llbrVIaoml donUl

if a lb ilat oo do fdub liOaea Ja

poO-b- a Tl-- f

? f I t 41

I t m píiiiinirin

É

iviáia ii hořkfcb líni — tu u
I4 ř r V

jff ( fit bařír'ifiiJÍ
ktl loti bir't toibitty N7kt řA

novinky tyti — itm(u% výí trn!
rřhé Pevlěky i vtk4 kftls

vyjfmijí s# v pravd fiMorníls si"

loj Ion lí avitdťné řpfnf řřiiijd í #m-b-

#vlic# i ÍJn do U míry aby H

lovf 'ň fi duti boty iiíittřt líly ji
nou biřořft J doil v"li po-- i

dtybfio

SpanMuké divadlo J v kofiilili

apoft lín tfk soudit !! MAftkti

Mi:"K'l de 1'furnuno v Kpfi
Moderna JinŽ tvrdí la ní vadlo

jpanUké jw fini[7'in protolitobn
ernitvo choll j'n na býíf tkykde se mj dostává živěji! a drama-tičlějí- í

podívané Corrblas činí
tiivadlu soutěž tak iiebtpiičnou
Ío hry díva li lni jsou ruvitíoii-n-

jin amatéry kteří tbo ll du di-

vadla Jen proto žo je to bon tou
Unarnutio praví Žo řpW-Uk- diva
dlo drieiní nemá ani obecenstva ani

autorft v pravém slova imyslu

0lfauhií jirotí naijnktmit ntdru

Francouzský baktcricdogdr Ver

sin jenž spolu s drem Kouinin byl

činný při výzkumech léčtsbného

sera troti difterii vyrobil v Kati- -

toně v Číně kam se byl odebral

aby studoval morovou nákazu tam

panující léčebné sérum roti této
vražedné nemoci Prof Monod

sdělil o tom v lékařrké akademii

pařížské následující: Když so

dru Versinovi v Kantomi podařilo
pacienta sttžcného morem injekce
mi rychle vyléčit odebral so do

Amojr kdež se nalézá větří ohnisko
této nemoci Dle telegramu který
zaslal (od tamtud) prof lírouarde-lov- i

bylo 27 osob postižených mo-

rem očkováno a z nich 25 zachráně

no Jak značné jsou tyto účinky
sera o tom svědčí okolnost žu

při moru páčí se celkem
na 08 procent Prof Itronardel

vyslovil naději že v nejbližsí schů

zi akademie bude moci podati další

podrobnosti o novém séru a jeho
účincích

Kolínská iHHlička

O pití kolínské vodičky vypra-

vuje ruský cestovatel generál bar
Korff jenž se právě vrátil ze své

druhé cesty kolem světa návledu

jící veselou a charakteristickou his-stork- u

ze své poslední cesty "Ce-

stovateli jsme za velkého vedra v

přeplněném poštovském voze z

Kimberley do Harbertonu V prá-

vo vedle mne seděla hezká poně-
kud nervosní miss která dlouhou

jízdou vedrem a prachem stále ví

co malátněla sténala a naříkala

Naproti ní seděl mladý Angličan
buď elegantní světoběžník aneb
obchodní cestující Iylo mu mla
dó dámy líto Otevřel svoji svr

chované elegantní cestovní kabebi

vyňal z ní stříbrnou lahvičku plnou
kolínské vodičky a omluviv se ně

kolika slovy podal ji své krásné

spolucestovnici "Ob thauk you

very much" zasoptala missotrvře
la lahvičku a — vypila vouný její
obsah třemi doušky až do poslední

kapky! Jakživ nezapomenu na vy-

jevenou tvář Angličanovu když
mu dáma vracela lahvičku řkouc:

"I feel so much betler now" —

Ontatně piti kolínské vodičky jest
mnohem rozšířenější než by so

nezasvěcenci zdálo a právě mezi

dámami a takzvané "nejlvpšt" spo-

lečnosti Kolínská vodička jest
mnohem silnější než koftak a dáma

si ji mfiže koupiti jako "voňavku"

beze všeho ostychu aniž by upadla
v podezření že se oddává obžerství

Jestliže pak v zákoutí svého budo- -

árka užívá kolínskou vodička
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' snídani jn fiull
Jako Jí lla byla #'il#'n
fntÍI muMvo od s I hoj
%rnlli4vt podniknout kildo
t!#fn dvoih'dítmnn prochátku

pilky anebo braatrmi do nhi
opatřtvil ěer#tl vodudárU po
oř na py všiml divok aby
ravi4Jtřřt pernMipali Iklíit #níl
ťl O I hodin 4 byl MM I po-
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If konuprvovin ryby anebo pudínjí
s moučky i ryb Jení byl připravo-
ván mlíkem máslem nsh marga-
rinem brambory jel ěrrstvé i

sušené hojné byly na luili mimo

to aladká moučná JMU jl Noro

v4 velice milují K it( byU loli

ko ovocná limonáda alo mužstvo

dovedlo il potnoei: t líhu určené

ho Ku konservovánl natovené ko

listí a sušených "moltebeeru'' ja
kéhosi druhu malin upraven chat

ný jrog To obědě byl odpočinek
a! do 3 hodin Pak bylo mužHvo
na novo zaměstnáno a! do G hodin
načež byla večeře Tak žilo se ca
lodi od 22 záři 102 až do konce

června 189(5 v ledové pustině
Zima byla snesitelná: ta nejte

plejší pohody roztál sníh a na lodi

tvořily ho kálalo nejlepAf pitné
vody Ale i v této vodo byl život
Nansen (takal velký počet nálev
nlkfl a atomef a nichž mnohé byly
doHud neznámy Ptáků bylo vi

děno málo ta a tam nějaký racek

Také ledovt medvědi byli vzácni
celkem bylo Jich viděno a uloveno

20 aa celá tři leta: mimi to objo
vovala ne ledová liřka Mrože

nebylo vidět a ve vodníoh rýhách

byl toliko nepatrný počet malých

rybiček Oblek nestával t vlčího
kožiohu vlečných Satft a bot 10 ho- -

bl kftíe při velkých mrazech cbrá
nena tvář jeStfi Šátkem Jen
letě použito brejlí proti sněhu

Medvědi přibližovali ho k lodi až

na 30 metra Mužstvo chytilo
jednoho z nich mírnilo jej ale

usmrtit poněvadž byl příliš vzpur
ný Nansonovi Šlo především o to

aby mužstvo bylo šachováno při
dobrém rozmara a zabránilo e

nudě a trudnomyslnosti nejborsfrn
to nepřátelňm člověka v tí':hto ne

vlídných končinách a nejnebezpeč

nějifm spojencem zhoubných kur- -

dějí Proto měli na lodích též

karty ku hraní a razné hudební

nástroje Léto nebylo tak krásné

jako lima ho severní táří jež ostat
ně málokdy byla značná

Opra Verdiho

Nová opera Verdiho je otázkou

která přirozeně zaměstnává celý
uvit hudební Stařičký maestro

jeni touto dobou prodlévá střídavě
v ÍJussetě a na Riviéře zachovává

i proti interviewajícím jej žurnali

stům i proti intimnějším přátelům
tvrdoiijnó mlěení ale i ěatitých

jeho Ntykft bánolkem— -- a jak
anámo i librettistou Verdiovým —

Arrigem Hoitom a a naklsdatelem

Hiccordim uhodnouti lze snadno

ie pod rukama mistrovýma vzro-

stá nové velké dílo operní Hoito

ám — a neméně i Kiooordi — vá-

záni joou ovSem slibem naproHté
rolěslivoiti a poctivě ji také zacho-

vávají "Popolo Homano" přinesl
nedávno zmínku o zajímavé roz-

pravě svého dopisovatele s Verdim

Mistr byl právě v nejlepXím roz-

maru kdy žurnalista st vyžádal
několik slov "Vy ledy jste pře-svědče- u"

prohodil skladatel hned

t fivoda rozprávky "že komponuji
novou opera? A řekněte mi


