
JPOKROK ZÁPADU 3

ADKESÁŘ (Pokračování ze str 3)Dr E HoioYtcliinsr
NEBRASKA — Red "Pokro-k- u

Západu"! V "Pokroku" ze

dne 5 října nachází se článek pod
názvem "Falešné důvody" který

by neměl býti bez odpovědi neb

pisatel onoho článku užíval velmi

úzkých mezí za svůj argument
Když opravci společenských po-

měrů ukazují na ochuzování lidu

jistě není v jejich úmyslu vybírati
jistou třídu nýbrž lid ve všech

výrobních odborech Pisatel ono

deset a někdy (zvláště na výcho-

dě) více hodin je rád když si

může trochu odpočinout a jest
uznaná věc že tělesná unavenost

otupuje v jisté míře lidský mozek

Marx dokazuje jen pravdu že

mzda obnáší jen

prostředky k pouhému uhájení
existence a v případu obyčejného
dělníka dosti mizerné existence

(může-l- i vůbec jakou práci dostat)
nyní i v našf Americe co trusty

dostávají všechny prostředky k té

chocholem francouzské přílby val-

ně oslabena bývá a že takto jedině
tvář a nohy méně neb více snad-

no poranitelné částě v sedle sedí-

cího tvoří Tomu všemu má býti
v nejbližší době odpomoženo
Jedná se totiž o zkoušku nového

smrtonosného nástroje ''šavle-bambitk- y"

při níž je bodnutí s

vystřelením kulky která i sebe

silnější krunýř prorazí spojeno

Spoušť nabité zbraně se uvede v

pohyb jakmile se hrot šavle ně-

čeho dotkne Postačí tedy pouze
zavaditi hrotem o nepřítele by
rána vyšla Na štěstí nevynaleze-n- a

doposud
šavle se musí má-l- i co

střelná zbraň sloužiti po každé

ráně na novo nabíjet ale kdo ví

nekápne-l- i na to nějaký puškař do

mář uživiti dvě neb tři krávy ani

na stu akrech půdy Já mám pět
akrů pro seno chovám tři krávy
a tele jakož i koně krmím pak

po celé léto dvakrát denně ráno
a večer a ještě seno prodávám
Proto jest mně to velice divné že

tam nalézá se tak málo sena jež
ke všemu jest ještě laciné U nás

naopak jest sena dosti a při tom

dosti drahé poněvadž prodává se

tu tuna sena za $& Láci telat

jak paní Špalíková vypisuje ne-

mohu též pochopiti a je-- li tomu

tak tož hodlám se tam odebrati

s p Valešem a několik jich koupit
neboť zde jsou třiktáte tak drahá
— Jako příklad uvádím že pan
Valeš prodal dvě telata čtyři mě-

síce stará za něž obdržel £36 od

řezníka Paní Špalíková stěžuje si

na špatný pozemek Já opravdu
ji lituji neboť vím že jest to

mnohdy osudné když člověk chce

konpit pozemek a nemá žádného

rádce jenž spravedlivě by mu po-

radil kde a jaký pozemek měl by
si koupiti Vím to ze zkušenosti

Zde jsou pozemky na pohled pě-

kné a rovné kamení žádné a pře-

ce po nich nic není Ajako zde

domnívám se že jesti v Oregonu
Lidé koupili pozemek vypůjčili
se na něj peníze a když je nemo-

hli splatiti odešli konečně z po-

zemku zanechajíce jej pozem-
kové společnosti Tato pak pro-

vozuje s ním švindl dále říkajíc že

pozemek převzala od vlády Lidé

jsou ještě tak zpozdilídomnívajíce
se že dobře kupují když kupují
lacino Dle mého náhledu měl

pan Chládek poradit paní Špalí-kov- é

jaký pozemek si má výbrat
zvláště je-l- i vdovou neboť Ženská

nikdy nemůže rozuměli tak jako
muž Já soudím že kdo si zakoupí

e
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MARLBOROUGHOVA

Pro Pierce-ov- o umělecké museum v

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
Rád Palacký ť 1 ZCHJ

exitová své pravidelné ach6ze ka£dou Čtvrtou
nedftll v mřhíct o 2 h odp v dni p Klepniky
na a wniiam ui rreun Li berná taj v to
Bebek 1407 H 4th 8t oíetnlk Simon Roku'
ek IhlH Williams ul pokl Fr Mach

Těl Jed Sokol t Omaba
nritivvá své nravldelné snhílzn ka2dř druhf
ítvrtok v mřsiol veťeř ve tvé místnosti Z£tt
Bo 3th St Předs Kud Havelka I4R7 ho mm
St tajemník H W liartoi 1418 rear ťoppleton
ve nceima i r j iaia itis roupiuwn ave
Pokladník Ant Kment im bo iomi oir

Podp Sokol Tyrš ě 1

odbvá ave sch&ze dvakrát mtsient kaidou
lneaell a S ponaon v měsíci v siní neicove
Celoroční achaze odbývá ae I nedélt v říjnu
ptlletnl achaze l neoeu v auunu a civrtietnl
Imtnii a rinti Předseda Fr Svoltek mť

atopredanda Fr Svoboda taj John Cnleborád
ISUÍ 11 15tá ul ořetník Josef Kaipar 1420 Jli
U ul Pokladník V F Kunci 1316 8o lí Btr„
vbor majetku Ion Němec praporecnlk Jo
era dozorce r r vojtecu

Jan Hus Lože í 5 Rjt Pjthla
odbývá arhftze každou pivnf a tfeti středu v
mMci v Národní ainl na 13 a WUllam ul Ve-

licí kancléř Fred Hlánia Btráíce archivu a
peíetl F Jelen 15 a Center Strážce flnanoi
vac rnoyi mw bo iz st romaaniK joi no- -

vák 1319 Jli 13 ul

Bohemia Loie í 814 AOUW

odbývá ave pravidelná ach&ze v Národní gfnl
kaidou 2 a 4 atředu večer Frant Bvojtek
II P f W Handbauer Zán 1809 So 19 8tr
J V Vacek ACetnlk 2210 Bo 14 8tr O Koae--
water apol lekar va uee uuiiaing

Tábor Columbus Č 69 WOW

nrihfvá wh&ze každá 1 óter v měsíci V Ná
rodní aint v h b večer Předseda Fr Svoboda
1334 JI 1? ul Místopředseda Fr Berní n Taj
F J Fltle 211 N Stí st Bo Omaha Nebr
rokladnia v j nepoaai vca ji 11 ui rra
vodil Josef Novotný

Tábor Nebraska i 4771 MWA

ndhvá avá nravldelná schůze každou prvou a

třntl středu v měsíci v osm hodin veíer
v slnl pana Jana Hrocha Konsul K Pmrkov- -

bankéř Joa Vopálka 3 a Wllliam ulice: klerk
1 1 OtlK—i QKI lllbir nMviulh V rinlnll

vnitřní atrii Josef Hrubý: venkovní stráž
Bart Mathsuser vyhoř majetku Jan Ohlebo- -

rld Mike Votava iiarei omraovsay a r j
Banzelin

4

Tábor Nťbi ašská Lípa l 183 WOW

Odbývá achaze kaldý druliý a ítvrtý čtvrtek v

slnl Hrochovi Josef Šíp předseda 1012 Homer

Ht Vánluv TVílnII miatonředseda John Safar
pokladník 1SCS Williams A F Novák taj
1208 pacinc bií rr soukup pruvuucu

Sbor VlastUlara č 29 JČD

odbývá schaze každou 1 neděli v měscl v Ná-

rodní slnl o H hod odp Přediiedkvni Kat
Bartoi talemnicx M Bucbánek 1US4BO 13th

8u pokladnice Karolina Beránek oCetnlce
Marie Michal 18UH Mamon Bt

Sbor Boleslara t 60 JČD

odbývá acb&ze kaidou t neděli v městci v Ná-

rodní aini oí b odp Předšedka Ant Kment
1227 Jit 16 ulice tajem nloe Frantilka Čapek
1SI4 Martha Bt oíetnloe Marie Příborská roh
14 a Castellaa Bt pokladnioe Karolina Flbi-g-

1808 již 13 ul

Sbor Bezda Soté Doby i 86 JČD

dbývá tvá achaze každou S neděli v měsíci ve

1 hod odp v síni Metaoví Předsedkyni M

Engelthafer taj Vllbelmlna Rartoiová 1234

So 13th St oěetnlce Em Chleborád 1418

poppleton ave

Sbor Martha Grore i 10

odbývá avá nravldelná aohfize vždv4 neděli
v měsíci v Národní slnl Předsedkyni NelUe
Svoboda místopředsedkyni Anna Brodil ta-

jemnice Bosle David 1253 So 1 St pokladni-
ce M Bou kalovi 1301- -14 ul průvodkyni
íanaie Peek

Sbor Čechle D oř II l 161 AOUW

odbývá pravidelná ach&ze každý 2 m 4 Čtvrtek
v měsíci ve dvi hod odpoledne v místnosti

J Havllfka r Národní alni Předsedka
Sina Hoffman tajem Jonle Vacek I2

Jlini 14 ul úietnlce A Bvojtek 1!W7 Bo St
Pokladnice Anna Sluníčko spolk lékař C

Bosewater Xíi Bee Bulldlng

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřerařek
dbvá své pravidelná ach ftze vždy v ttvrtou
aedtli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-adky-

Marie Jirák la4ftjtinl 16 ulmliu
předsedkyně Jos Homola tajemníce Marie
Samec 1266 JI 13 ul pokladnice Kat Wolf
2311 Již 12 ul průvodkyni Antonie Tříska

Podp abor Sokolek TyrS 1 1

odbývá avá achaze Jednou měslěoě a sice
kaidou druhou neděli v sini Melzovi Celo:
roěnl schůze odbývá se v říjnu půlletn! v du-

bna a ítvrtletiil v lednu a srpnu Předsedky-
ni FranttUka Koutský místopředsedkyně Ma-

rie Beíin tajemnice Stasle lienák 1UH IHth A

N HM ív Omaha aěetnlce Marie Bílek 3 a
Charlea St Omaha pokladnice Bož Bukáěek

SOTTTEC OX-eVU--
tV

Tel Jed Sokol T So Omaha

odbývá své pravidelné schůze Jednou měsífni
a sli-- haMé lni pondělí v měviui v místnosti
Jana Kouukýho na rohu aQ Starosta
Josef Voiiáek tal Franllěfk HjmII! 1 a H

ul ůtnik Josef Mucha pokladník Franttiek
Hájek mezi N a O ul

Praha Lože l 82H AOUW

odbývá své pravidelné schůze I a S středu
v měsíci v síni u Koutukýho Thomas lsec
Fxmlstr Fr Wellch Mistr rrace r J rine
taj mezi O a P Htr Jos l oí"nn!l 20

P ulice Poklad Bedř Dlenatbler HO a O ul

Tábor Žlikftr Dnb l 115 WOW

odbývá své schůze každou první neděli v měst-O- l
v síni p Franka tilH ulice Předseda Fr

Kavan místopředseda Frank Hrabfk tajem
James Formánek ul mzl N a M poklad
Anton Pivoňka ÍL a Q ul

Bád PalmoTé Dřer ě 7

Krab Dřevařek v Ho Omm odbf vf schůze
avé každé poslední pondělí v měsíci v místno-
sti Br Koutakýcb Marie Vomáěka Důstojná

Kalie Vomtfka miatopředsedkařiruěok--
e

ocásek tm Ho 23 Sir tajemnice
rrantiika PlvoBka bankérka Františka Svo-

boda aoukromnloa Barbora Racek přivodil
Josepblo Boukal vnitřní střiž Anna Křetek
venkovní straž

Chas Kaufttiaa
pojišťující jednatel0 Qa veřejný notář

Zatutujo ejlepfl pojllřnflct apnlcansti
pvMÍává a kupuje maieirk neaivttf vrdává
tVpIsvni iiatkjf a Kvropv do fcvrupr sld

fn iait na nemovitý majetek

ftaaSeTzáproli 13 a Ďsmlas ul

Ifa lamluÍMlppaké mezinárod-
ní vitavě v Umase obdržel

v odboru pivním

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALH

ráklad Jeho Hstntjr a elm osvl
IciCB) a puBtlBuJicicb VlSHMSMMtL

OfaedDJUai bdalk od

Frd Knr Brewlaf Co

1007 JTaokston t
Tauiroa tat

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Poum $100 třně

český lélfař

OtiU e ii i in 13 a llowanl ul Slie-liloc-

l ilveH 210
Telefon 1438

V pUarně k nilpzpti od 10 do 12 hodin ráno
xi s uď oupoiuiine a ou i ao o večer

Telefon residence 1874

H Gifiord Ml Geo Bickneli HD
xlc-oSe- 101cail

ZRAKU SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB

dtXlmS "Číslo telefonu 739

The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mime

423 Bee Bolldlne Omaha Neb

Ooaha StQvo Uw Worls

1207 DodkIbr ulice

mají na skladě všechny druhy

správek ku kamnům vařícím 1 to

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

O D KIPLINGER
toTo 13 a Faxzstzxx

DontDttohkt a laMčiiclt oMoL

Bozeafláme Amertcaa Favorite TOM MOOKB

a HKNUI UKOKUUdobreacaoutnlkv

lu Iimiuuui U tavit

profd by Iauiib4 -

iuoy csior Kipťfwmii Ind

Tun apžir unt onu
Tk r4wuravav— I'rvpar a lo- -

F huLMk In
tportarrH i beiarr {yd
vodrMlttlaiiáad wmťeJ A

1T Mtv Bujanu
dnatM vrjwbřre

1 1 — — Slcbl yéwri ttf ianriTH
I Kult pavrtteaUM řKKK
PPHMfiJK CUHKBH řllw BE H4 MlNMi lit u
3f7 t9k— tUlUli UKTKOIT K IIH

Hotel u města Prahy

[Fragrue Hotel]
v Praze v Omate ij a William ul

Jest lépe než kdy dříve zařízen a při
praven au poiiazect nosium

Čisti a pohodlné pokoje a chutná 1 do-

bře přigrsvená strava pro cestajW a

Omany Jakož i pro strá-

vní kyt

Plzeňské pivo stále na čepu

Znamenité Omaba Brewincr AsVn pivo
a Jiné nápoje jakož I nejleplf doutníky
vždy v hojné zásobě

K návStěvě co nejuctivěji zve

Josef 30epetlso(
MAJITEL

itJ 4J itJ yr yit vir

i
7 Dr ČEPELKA

V v Cechách promovaný
i zkuiený

O- - ORDINUJE

"íj v České lékábn&

ý F NEDĚLY & SYNA

' V CRETE MEBRASKA

t] Veikerá předplsv lékařská vjho-- 1

tovuji se v této lékárně i právni a
J svMimlt t nejclstilcn a ntlep l

Xf licb leielmicb prostřed k 6 gr-t- f [K

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je North Western

dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenčjším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně dn Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky mažete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH

WESTERN LINE"

CHCETE
LACINOU

Teď snad ví jii kaid ! LACINÉ

a DOBRÉ pozemkv jsou nyní a dosláni

JezTveTOsconsinn Vlak ne každvfle
nejlépe ne i lev ořJi a nelipolehlivrji
tnSie koupit! Jen tehdy kdyi kapaje od
televnlcoich společnosti přímo Jestli

kupatete od jedostelb koupíte třeba též

dobry posemek ale ae tak levné Jako

kdybyste as obrátili přímo na spole-
čnost A pak nejste jisti i pozemek
který Jste koupili takt skotene máte

Cblcarn M ilwaftkee Bt Psal dráha
zná přeaWOO akrB pozemka podél trati
svých bilte naésteíek v osavdách mají-
cích školy kostely atd kteréž prodává
po M 00 staeMÍe $800 akr Jak aásle-ďo- jei

ledaa šestina kotovi ostatek v

přti ročních splátkách procenty úroko
Pamattitte když koupíte od dráhy Jste

Jisti že máte dobré právo majetnické že
vaA peníze jsu bezpečny a koupíte za

MjlevaélM možnou ceno Piit si snjrtlc
ky o rirknlář obsahující popis těchto

pozemko sa m—

II 0 GAUGEN
Laad CWr C M A 8L P Ry

MILWACKR WIS

AHEB 5A- - "A
y Usw XTA3TX

W r T A

I OSsUa:

ho článku by neměl zapomínat
že každý člověk se nemůže zabý
vat chovem dobytka a případy
které on uvádí jsou jen kapkou
v moři kdežto ostatní kteří se

musí plahočiti za výživou při den
ním platu zůstávají nepovšimnuti

Případy které on nám udává

hodí se jen na ty kteří bojovali a

zvítězili kde jsou ale ti kteří

podlehli a musí začínati znovu

snad ještě za nepříznivějších okol

ností než dříve Marx a Lasalle

byli by také radili k dobytkářství
kdyby všechen lid tím mohl dělat

Živobytí ale oni ujímali se lidu

jenž musí hledati výživu svou při
denní mzdě a že je dělník na tom
čím dále tím hůře musí pisatel
onoho článku sám doznati při--

jde-l- i vůbec s onou třídou do sty
ku ' Člověku myslícímu a s oči
ma trochu otevřenýma nijak ne

dokazuje že by se majetek nesou
střeďoval stále v menším počtu
rukou aneb snad pisatel ve svém

zákoutí neslyšel o trustech zvlá
ště o new-yorský- řeznících již
snad kupují všechen dobytek
Texasu a snad jinde Kde pak
bude on se svým stádečkem a

jeho střední třída lidu a že onu

třídu lidu pohlcují dokazuje nám

nedávno odbývaná schůze proti
trustům v Chicagu Nebyl to lid

dělnický který ji svolal ale ona

UMĚLECKÁ SBÍRKA

Bostonu zakoupeno bylo devatenáct vy

střední třída ačkoli jak se dočí-

táme byl tam též dělník zastou-

pen několika socialisty Z toho

je tedy zřejmo že ona střední
třída pociťuje jakousi novolnost v

přítomnosti trustu Onen pisatel
doznává že samostatní řemeslníci

hynou přehlédnul ale že v po-

sledních dvou letech několik tisíc

cestujících pozbylo místa zvláště

u trustu s hospodářskými stroji
oni mohli též zkusiti dobytkář-
ství neb něco podobného A

dále v případu účetních strojve-

doucích a řiditelů závodů každý
kdo čte si všimne jak trusty vy-

kupují malé závody a uzavírají
většinu jich neb přijde laciněji
dělati práci v jednom větším a

nikomu snad nenapadne že by

všechny řiditele atd vzaly do

onoho velkého závodu aneb aby
více jich najímaly aby závod ten

vedli Co se týče té intelligence
oněch jednatelů obchodních ce-

stujících atd nad řemeslníkem to

onomu pisateli též nebude každý
věřiti neb k vychvalování věcí jež
mi onen cestovatel atd na pro-

dej není třeba té největší intelli

gence poněvadž větší část spraví
dobrá vyNdilka kdežto řemeslník

který rozumí vyrábění jistého své-

ho výrobkn musí pracovat! nejen
rukama ale též musí pracovat!

svým mozkem Však zde je oč

se Mari a ostatní opravci spole-

čenští zajímali aby totiž dělník

nejen pracoval jedl a spal ale

aby též měl Čas pookřáti a sebe

vzdělávali což nemůže za nyněj-

ších poměrů činiti neb místo

vzdělání musí syn i dcera jsou-l- i

jen trochu schopni práce pomá-
hat! otci s výživou pro sebe a

dosti Často Četnou rodinu a kdyi
člověk zvláště mladý pracuje

existenci do své moci Ze dělni-

cké jednoty jsou ničím nám do-

kazují všechny stávky kterých
není třeba ani jmenovat Že vět-

šina zámožného lidu v Americe

bývala dříve dělníky jest pravda
nynější dělník však nemá tu pří
ležitost úspory své znásobit a kam

bychom přišli kdyby každý po-

dobně jednal pak bychom snad

byli všichni páni a kdo by potom
pracoval? Pisatel onoho článku

by měl sám zkusiti pracovat za

denní mzdu mohl-l- i by z toho
žiti jak se na člověka patří k udr-

žování zdraví a k částečnému ale-

spoň pohodlí pak by mu asi ne-

napadlo podobné Články psáti
Musíme pamatovati že člověk

není jen pouhé zvíře a nemá býti
odbyt jen naplněním žaludku a

vyspáním se nýbrž má býti od-

měněn dle toho mnoholi vyrobí
neb jak jest užitečným pro společ-

nost lidskou Nikdo prý nesly-

šel aby opice sbírala jídla pro
druhou kromě v případu nemoci

člověk prý ale vydělá dollar a dá
z něho 64 centy někomu kdo nic
nedělá kdo jest rozumnější člo-

věk nebo ta opice? Že by the-ori- e

a argumenty socialismu byly

pouhé vzplanutí slámy bude míti
náš pisatel ještě příležitost sám
se přesvědčiti Co se týče oněch

prázdných frásí atd radil bych
onomu pisateli aby si zaopatřil
nějaké spisy a četl co socialismus
vskutku jest neb když bude dá-va- ti

pozor a bude čisti "Pokrok"
čas od času se doví něco v člán-

cích pod názvem "Nápady mého

strýčka" A F K

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Americká fkola krásného umíní v

Pařili — Jak se nám oznamuje
bude v několika měsících nová
americká škola krásných umění

(hudby zpěvu atd) v Paříži ote-

vřena První podnět k dílu to-

muto dán slečnou Matildou
Smedley-ovo- u která se uskuteč-

nění ideje s bezpříkladnou energií
chopila a mladým Amerikánkám a

Amerikánům kteří se za účelem

vyššího uměleckého vzdělání do
Paříže odeberou důstojný stánek
umění na avenue ďYéna postavila
Vláda amerických států přislíbila
že se příštího roku zvláštní sub
vence a stipendia devadesáti na

daným domácím umělcům povolí
kteří se v novém učelišti v Paříži
zdokonaliti mají Rozpočet nové

školy pro pět set posluchačů za-

řízené přesahuje pět milionů fran-

ků k uhrazení výdajů zahájena
subskripce Předsedkyně staveb
ního výboru paní Walden Pellavá

přispěla "maličkostí'' 500000
franků slečna M Smedley-ov- á

250000 Frank Leslie a úředni
ctvo amerického vyslanectva v

Paříži 300000 franků

Co stoji britské válečné loďstvo —

Známý anglický statistik p Hurd

popisuje právě v jedné londýnské
revue největší britské lodě a udá-

vá že se cena jejich na 2700 mi-

lionů páčí Dle Hurda stojí 64

pancéřových lodí 1300 milionů

15 strážných lodí 78 milionů 22

obrněných křižáků 238 milionů

119 chráněných křižáků 726 mili-

onů 16 obyčejných křižáků 56
milionů 35 mimonosek I třídy 57
milionů 120 mimonosek II třídy
150 milionů 98 mimonosek III
třídy 50 milionů Dohromady
stojí tedy 489 lodí 2700 milionů
franků V obnos tento není vpo-čten- o

27 nových lodí které se
staví a nákladu 330 milionů vyža-

dují

Krétské peníze — Pařížská min-

covna dostala právě objednávku
na nové krétské peníze které po-

dařeným nápisem a hlavou knížete

Jiřího opatřeny budou Doposud

objednány dvacetidrachmy a

ve zlatě (20 a 10

franků) dále stříbrné pěti-- a dvou-drachm- y

padesát- - dvacet- - a

(fepton rovná se centi-m- u)

niklové a dvou-Iept- y billo-nov- é

Šavle-bambil- — Je známo že
se šavle skoro nejblavnější zbraB

jízdy v boji s kyrysníky namnoze

neosvědčuje Že se čepel na hlad-

kém ocelovém kyryse sveze seč-

ná rána na Šíji vedená dlouhým

zahnutým chránítkera a žíněným

příští konference míru

Co tomu říkáte?
My náblzíme jedno sto dolará odmíny t

každý uřipad kataru který nemfiis byt vy-léf-

lékem HaU's Oatarrh Oure
V J CJheney a Co majitelé Toledu O —

My nížepsani Jsme znali p F J Cheneypolarok! u uznáváme jej za poctivého a spolehU-véh- o

ve vSecnjeho obchodních transakcích a
finanční schopného k provedení Jakéhokoliv
obchodního rávazKU jež firma ucini

WE8T a TRATTX
veikoobcnodnt lékárnici Toledo O
WALDING KINAN 4 MARVTO

velkoobch lékárníci Toledo O

Hall'8 Oatarrh Oure se užívá vnitřně min-
cujíc přímo na krev a slizni blány Dosvéd-ie-

zaslána zdarma Na prodej u vSech lé-

kárníka Cena 75c láhev
HaU's Family Pilulky Jsou nejlepSI

m Pl reMalt

ILERS ymsKEY
DIST1LLED AND

BOTTLED AT THE

BíSTÍLllřtY
GUARANTEÉD ——

iia8Ř#5íi PURITY
STRENGTHANP

— FLAVOR

K dostání v lékárnách hotelích a ve
všech známých obchodech

Dr L H SIXTA

Ďeský-
- lékař

SCHUYLER NEBR

Písárna t HollaiaHTÍ blackn
V druaém poschodí

Frank Doležal
mls-- f

prA-vnll-

FREMONT - NEBRASKA
Vyřizuje veSkeré soudní a právní zále-

žitosti pří vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech čátích státu 44tf

FR CUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

JPostarejte se
o budoucnost
svýcli rodin

prlBtouuenlm
K rozvětvenému

the
JenI vypláči pojistné

správné a rychle

jednání v řeči české!

Hledají ae jednatelé
k isJoiení novch tábora Výhodné pod-

mínky

Doplite o podrobnosti lesky neb anglicky

i v ivvjuí
111 Sheely Block OMAHA y

SI

Přeplavní Lístky
do anebo z čech u

J J HavelkyZ Chicaga do — --

asmaajjfjj™

Bodenbachu Čáslavi Chru-
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku
Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA
tak Phor Mlehlna ntbera

Depot ChicasTO UL

_Tiít'íTÍ VomM za VjoiM eeay C
Rootaat

Předplaťte e na Hospodář pou-

tě Itoo ročně

poukle t polodrahokamech vytesaných podob a sice zakoupeny byly z pro-
slavené sbírky Marlboroughovy Třináct kusá bylo Již zasláno do musea kde
▼ pcklRdné obni i zlodřjum vzdorující jsou uschovány Obrázek náá předsta-

vuje nám nčkteré vzorky

50 akrů pozemku zde jest na tom

lépe než ten jenž má v Nebrasce

160 akrů a má ještě tu výhodu

že nemá tolik práce Hlavní věcí

jest také aby každý z našinců

hleděl zakoupiti pozemek poblíže
velkého města tak aby mohl vše-

cko co vypěstuje z první ruky

prodati Proto soudím že jest

dobře koupiti pozemek v okolí

Seattle kteréžto město čítá nyní

asi 80000 obyvatel kterého stále

zde přibývá Obchod zde nekles-

ne neboť jsou zde zasýlatelské

firmy které mnoho obchodují s

Alaskou takže výrobky farmářské

prodávají se zde za obstojnou ce-

nu Za vejce na příklad platí se

38 centů za tucet máslo jest za

25c libra pšenice 100 liber za

Ji 15 kukuřice 100 liber za J130
mouka 50 liber za 90c vepřový

dobytek 7#c libra hovězí 6#c
lepice 14c a sice živé husy 18c

libra a brambory 85c za ato liber-Vešker-
é

tyto výrobky mohou e

zde velmi dobře a snadno prodati
aniž by farmář musel kupce vy-

hledávali Počasí zde máme ještě
teplé jako v létě a stále ještě

krmíme zelenou a čerstvou travou

Ovoce téměř všeho draho jest zde

dralií poněvadž studené jaro je

značně poškodilo — Dále musím

e ještě zmfoiti kdyby některá

krajanka přála ai jiti ke mně za

hospodyni nechť mně dopíše a

ji jf všecko spravedlivě vysvětlím
Mladá nemusí právě být poněvadž

ji též nejsem již mladíkem či-

ním toto oznimení proto poně-

vadž zde Žádni Češka není a ji
jinou si nepřeji nei Češko poně-

vadž anglicky neumím

S úctou Josef Maiwsld

Colby Kitsap County Wash


