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ský s dívkou od 18 do 25 roků
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nákladem více nežli 11000000
v níž te nalézá přes 4000 ledidcl

VnfocjvctŠÍ pozornost vzbutujl
obrovské varhany ucjvčtší na ivt
té jež vyrobeny byly v dílnách
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JofíHHtvé a prvé jakoxtl Mfra dobrá
neb 11 tf vaeiuyjuxt ve ivykn nekoukat!
na nť)nitf tem pKviiifek Navítlvtejc)
Jedním a pcxlrutió přijdete tane

jtou vystaveny klenoty darované
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velmi dobrým prospěchem pĚstujetu odtamtud dozajista bych se byldolarů Mezi nimi se tm nejvíce a vejce mají dobrou domácí cenupodrobně i rozsáhle rozepsal
(Dokon£n( bud)celé cestě i tamnější krajině avšak

líbilo křeslo darované z Indie i

zhotovené ze slonových kostí a o
1 m tli w nedostává se na všechno vždycky MttMgCTiiMMarazaooene aranoxamy tenoz cena
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délce od pftl palce do 37 stop
NejvětŠÍ kovová pIŠťala váií 840
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Jedině můžeme poznali hodnotu

jedné krajiny když výhody i opak

Edisonovy ibnograťy 7 CBiiáCtl 10 20 30 a 50 iúňlll
VICTOR a COLUMBIA MLUVÍCÍ STROJE
pro placaté rekorky a české rekordy 7'palcovó

Hudební nástroje a hudebniny z Čech
Výtečné struny — Hrací albumy

ČESKÉ TAHACÍ HARMONIKY VtíXlfíflih

obilioácb a pícninách Zajímavá
jejf porovnáme a krajinou aneb

jest též výstavka filipínská: vn
krajinami jinými Corpus Christi

nalézá se vše co na ostrovech
lež! na pobřeží mořského zálivu

těch se vyrábí a co tam roste Zde
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jest filipínské vojsko ve službách
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vetší $1900
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Gen Crooje který hrál veskuteč jenská kapela o 75 mužích jejímž
zjednaný ku vykonávání hrubéném dramaté v Jižní Africe jednu

t hlavních úloh hraje jí i v tomto práce pozůstává ponejvíce z Mekapelníkem jest též Filipínec Ta
to kapela vzbuzuje oejvětií pozor xíčanú Černochů jest tam velmi
nost ze všech kapel na výstavě senápodobení které jevelikolepé

hrozné zároveň — inu válka
malém
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0 a 1 ti ikl t

Konci Duaovy zemeaeiske jsou uů aneb Američanů ze severuprohlídce budovy svobodných u

mění paláce metallurgickébo

Fotografické aparáty (camery)
v cenách Kioo $200 $500 až $2500 kus —Veškeré foto-

grafické potřeby velký sklad

Caké hodiny i kukalkami v cenách $750 $8 50 $1 b až $13 kuav

Velký výběr diamantových prstenů jehlic náušnic a kno-

flíků zlatých a stříbrných hodinek a zlatého zboží Zaruieni
hodnost'— V tvci dobré ocelové nože nůžky a břitvy

Elektrické kapesní lampičky $100 kus

Elektrické baterie zvlášť 30c kus
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nost Dle mého pozorování Ne
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1 cizozemskyxn výstavek nalíci ze viech států okr Wash

jako by míl 160 Chce li si Člověk

zde na farmě pořídit jen trorhu

stavby koCstvo a všechny potřeb
předním místě stojí Japonsko na

Není vám
známo

ington zaujímá ve výstavce ne
druhém Francie na třetím Němec mmbrasské přední místo Některé z né stroje utopí se mu v tom

klasů z Washington okr na vý J2000 velmi lehko To přijde jen
ko pak následuje Itálie Švédsko
Holandsko a Belgie Jíhoamestavíitfi zaslaných měř! od 15 do do zřízení na povrchu země jejíž

drahota jest občanům naším zná
ncké republiky a Mexiko náleží

ma P Kostoryzúv pozemek o
žo máme na skladé ycI-mlvcl- kó

zásoby vSeho

druhu nábytku a žo lei

17 palců délky Máslařská i á

výstavka je ve zvláCtofm

skleněném chladícím oddělen!

Viechny oejvěti! mlékařské státy

do třídy pité Rakousko jest nej-

slaběji zastoupeno a jeitě hůře

jest zastoupeno Huško které má
němž chci piátí počíná asi 3 míle
od města Corpus Cbristi a tudíž

jen jednu aekci skutečně skvost m&ímjsou zde zastoupeny a výrobky prodáváme za N£JNl2- - $£áeží asi 3 míle od zálivu Jsou to
ných obrazů Rusko mělo již
skoro vystavenou svou budovu 01 ixnyíprérie tu a tam křovím porostlé

úplná rovina zem Černá a velmi

ohati Bažiny v okol! tom ne

jsou jižní nemoc tak zvaná
"MalanV v tom okrese (Uneces)

ale jeitě před otevřením výstavy
ji zbořilo Je to skutečně bolest-

né překvapení rro SlovanyCbudé
Japonsko je tak skvěle zastoupe-
no a Rusko docela nic a k tomu
vede jeitě boj největiíra národem
na světě moc! světovoul

není známa a to hlavně z te příčí
ny Že to tak blízko leží u slaného
zálivu Corpus Christi Bay Jak

Dubové houpáky Jt-7-
5 a výše

Skřífi na knihy dubová neb mahoganovČ polírovaná 750 a výše
Dubové stoly do jídelny 575 a výše
Železné postele (dobré) 225 a výše
Skříně na nádobí 1700 a výše
Kredence dubové 1300 a výše

Prádelníky dubové 1100 a výše

a vůbec vše jiné do oboru našeho spa-

dající za stejně píimČřené ceny

Věru z výstavy této nabyde Člo

jich jsou velmi Čisté a umělecky
úhledné t Některé znázorfiuj! růz-

né podoby slavných amerických
mužů Tak jest zde Abraham

Lincoln gen Grant na koni v

přirozené velikosti Dále jest zde
kráva dívkou jí dojíc! a t d Je
radost na to viechoo se podívali
Dle mého zdáo! Dakoty mají nej-lepi- l

máslo Minnesota je na dru
hém místě Wísconsín na třetím a

Nebraska teprve na čtvrtém NaSe

máslo nemá té čisté krásné bar

vy ale není to div neboť dobré

Čisté máslo mus! být z Čistých

pastvin a tu obě Dakoty i Minne-

sota nás předči

V budově této jsou též německé
i anglické pluhy jež viak každé-

mu amer farmáři byly pro po

věk zcela jiné ponětí o Japoncích

zápisky udávají procento úmrtní
v Corpus Christi jest menší než v

kterémkoliv pobřežním městě na
světě A co platí o městě platí i

o jebo okolí Pozemky na zmíně-

né renči prodávají ae tak dalece
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nežli jaké li udělal dle úsudků

většiny Českých časopisů Japon-
ce snižujících

(Fotn rtd Pan Brícb nám do ak mi známo od J1250 do J15
vol! malé vysvětlení Každý uzná akr Bydliště si může postavili

eescn Hardware Como
——proflir ji va Telkem-- —

Tlačené vyrážená lakované plechové ndiiní — Cino7ný plech
železný plech a aovové zhotí — OstmMÝ drát hřebíky nožířiké
tboíi nicykly atfelné t náboje a aportovscé sooží

vá jak obrovský pokrok Japonci každý dle přání buď lepší aneb
na ipalíčky si může postaviti koučinili v posledních 30 letech v

oboru průmyslovém vojenství a v stru do ní dát podlahu na vrch
střechu strany obít sidingem apolitickém vývoji Ale na povahu 9tb k Harnej nlke Omaha Sebr


