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Niiboje Vhech velkosti 100 za 125

KAMNA l KAMNA!
M líme pfea 2000 zaSířlvarícb a vařících

kamen a prodlíme vřtS řiint Jich v J0ti
dnech lín H vařící kamna pinii IHpalc
trouba zdokonalené $1050
IVkné Oak kamna znnřcjou 2 až

i avélnicc 4)K)
Siimonaplňovncl kamtni niklované 1250
Vzdiichovzdorné plné nikl kamna UH0
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IU1A" jejit-li- l byl Am thifře ldklo

rm byl lakolka nAfifínlkem R-- n

řálnlho AiAImi atrany mladckl
() Ifho divtilch actiopnontech

erjtrgil proaíravoail a nómornratl v

prAoí mí líl ntuprn na jaký dovedl

NArodní IUly nrnfotnjml l'mi bou- -

ffinj a ůikallmi které jakému fur

rtalilovl v Cechách lufrrré klalou

přtkAlky i)t Juliu (IttftT dovedl

i pro avftj litt vybírali vidy tj-lUlti- řJ!

aolupracovmky a řadí

alavných molA v (enUm píaemnictvl

a v íeké 'politice vynikniAlch ta- -

lAjila avou pouC u rtUkčollio nebo

nf retiNkého atolu vNAr Liítech"

I)r Juliím Orfgr byl také bea odpo

ru výtečným organiAtorem a atrana

avobodomyolná má organizaci avoji

a nejvCtM cánli dřkovati jemu Na

upevnění atrany nelitoval penřa prá
ce a čanu a v dobd potřeby vyNloupil

i činné v aréné politické jakkoli ne

vynikal řeftnickým Uientem jiko
leho bratr K 1 vard !

i pivuivuu íirviupi-ijjt- ii jenu
vyavitne charakterintika dra Julia

(iri„ IJiX la I

Ur JuIiuh narodil ae 10 proeince'
1831 na llřeahradé u Hradce Krále

vé vychován byl v Nových Dvorech
„ i i t i i ju i insu kuo( uit--u euu uyi fmi- -

atrem konal cvmnaiiní etudii v lí
aku a v rrare r 1850 povýien byl
na doktora veškerých práv O lby

t aoudní praxi ulál ae řiditelem

kanceláře dra Pulkrábka ve Kri J --

landě kdež pobyl 1) roku Jtkkoli

tehdy eabnddil ae v Utkounku abao

lutumuH podařilo ne dru (Jrígrovi
oó ae marné pokouAel dr Ilieger —

totiž doníoi konfesně k vydAvAní po-

litického denníku "NArodol Liny"
V 1'rate Pokládaje obdrženou kol-- '

Mmím apoleénou véu národní po--
atOUpil ji dr (iiígr !o epoleénéllO

mejeuu
Vlanteni-Cíkém- u druintvu v

jehož čele atáli Palacký Rieger
Hriunor i urnyne a Tomek A ta

vyílo 1 ledna 1801 prvé olelo MNár
'

Lialu" jejichžto odpovédrým reď'
ktorem byl dr (iregr eám Národní

iimy tinkniity jouce nejprve u Aut!
1 III! 1 til I 1 I ! I

ivitDim posoeji v ieraoiiove anin
tiMkároě (IC Seyfrieda) a jeítě po

adéji v liakáriié dra Klv Grégra

přianávaly ho k láitadé federaénf (dle

progréiiiu Palackého) a hájily sta-

tečné práva koruny čenké naléhaly
na provedeni národní rovnoprAvno- -

ati od aamého cfitaře vyalovené a lAhy

donAhly neobyčejné na ten £aa roiíl-řenoM- ti

honoufce ae množitvíra vý- -

teíných apolupracovnlkú a dopisová
tel (i avíak aAroveň tAíily o neoby-

čejné poiornoati úřa lů neboť hned

v prvé ji roce byl Grégr Aeatadvaceť

krátě u vyšetřováni pro roaliéné

články dotaI výntrahu lint byl jed-

nou aabaven a (Irógr mnohokráte na

penéaích pokutován

í t i i a ř
% i nu urunu Mrinnv nattimi i irnti ŽELEZJVJÉ ZBOŽÍa) přivelcného Jako loni i ietoa Jet

Nyní ji:t fim kily nníte ďii!ť(lri(iiili k

lomu níiy okna n dvťíu u domu vaAelio

byly v poiiídku
I rodimc v tím oiliDumnii lať pro dvríe
okna fn ?c mrevíe

Vroubenu neb khiIImIiovuhú zAuikv lile
Sroubky do oken tucet za ll:

JliSk n petlice !lc

llu ky do dkífnř (

le ilvefiin Sroubky :!

Sekyru 1 top"irkcui ?!ii

Dobnt pilka 37c
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lVkný ťlobert rillu tt (lil

Velmi přkny honíc! rill'"J abort Sllll

Iohijíí
Importovaný 'ilikoiiskový úbor okríi-Men-

ý
!)H

Iinporlovuný nknišleny úbor nu vodu
% CCHKťllK hlilil 110

Tolo j?Ht
'rodiiváme 25 lib pisk cukru zn l(H)
a HO liber Kxtru C cukru za 1 (K)

10 koiiHkn nejlepsího tnvdla za 25c
ilibcrnl krabice rajských Jablíček 0c
i „ bíle Hladko kukuřice 5c
Sliherní pnklířek ovckiió krupice 4c
i inicr nnycu nioi oe
Novii rei tul mouka velmi pčknil ya2'c
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lldyi jiotřebujete Btřevíce ravStlvte

levněji nežli

Žennké pěkné

I i A „ majt cenu
enké žluté

a150
Trepky pro dívky

luté
Muí-k- ě

Mil) LA

íékné

Haydon Bros
Roh 10 a

připraven platin ncjlcpAf ct-n- trho-

vé J Hlinnjet naiim kraja- -
oOm velmi uotf tnam tvláíió i
Colfax Coonly kd po leta mři ob
chod va Schuyler My tnftžťme umř
10 pana lilmv naMíoi krajanam o ipo
raoiti

--— NArodni politika tlato aneb
atrfbro ochrana oitlnl a blahobytem
aneb demokratické clo a bídou to

jnoo otauy klťré aatncHtnAvaji my
ala viecb Avíak neiuěli bychom
sapomloat naiich vlaitníth eájmQ
atatnlcn My nemáme v ftebraxce
žádné Htřlbrné doly jimž by snad

proapéla avobodna ražba atftbra My
m&Zeme proapfvati jen když na&e

rolnictvo doat&vati bude dobré ceny
ta vie co na farmě rypMuje Co

potřebujeme lnou dobré trhy a laciná

doprava na vxech drAbách i'ak po-

třebujeme dobré dorcovy ebrAncDé

dobrým a laciným pojiMendn I

ictrnou opráru v iřlíll
leginlatuřo a uvedeni naSich fi tanci
etatnfch do pořádku Potřt bnjdme
co možno neJmiiMl vydání a taic co

možno danr Ve vAech

tccbto olAtkách libue itudf Holland
ae Stiward kterýž jeet navrž-nce-

do aenátu taokreav Uutlera Sewurd

ietřiti přant a pDtřeb lidu a proto
mélo by ne mu domati cvoleul many
voliofi a okrmu těch

Ndrodnl Jlhvni Výlmr HepuUu
kdruký UKtanovii ci)ky výbor který
má býlí raďu afkulk-- náomocen
N H V ftsditeli tohoto řetjkího
oddělení UHttnoveni pp J i Mrpi-n- n

Chaa H 1'avlíéek právník a A

Novák Tajemníkem tohoto oMř
lení udtanoven tuAmý p Fr Acker-m- an

jenž má úřadovnu v pokoji ci

42 Auditorium Na nfj nechC vš-

ichni ČeAi po cljch Spoj Státech
unedli aaaýlají avé dotaty a vfibeo

víe v ttm nřjakó rady neb okynu
potřebují Adreaaanl: V Ackrr
man ]Ímn i2 Aml%'jfium lltpu-Mica-

Nat eatijuarter§ Chicago
JUimii td

— Cyklon v St Iouinu aa 25

centA Čtite ohlASku na jiném
míaté

Dongola polobotky mají cenu 125
oso

a přeeko 1 125

atřevíce pro dívky 75o

pčknů červené atřevíce 1160
i2lrnA 11nX lluln a n
l kiiu tlum nu VT IVO éta

aapfnací atřevíce pro hochy 160
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