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-- - V HumbolJt se vloupali na

čtvrtek v nocí zloději do písárny
obchodu s dřívím Philot & Tan-ner- a

kdež otevřeli pokladnu a

vzali z ní bedničku s penězi a

cennými papíry hodinky a něko-

lik prstenů Shledavše ale že

cenné papíry pro ně nemají ceny

pohodili bedničku několik mil od

města vybravše i ní jen JJ15 ho-

tových peněz a klenoty

své zaslepenosti se vláda naše více

stará o lid zemí cizích než o do-

mácí který zem tuto k nynější ve-

likosti přivedl

Štváčsky" časopis pražský 'Čas'
jehož jediným cílem zdá se býti

proti všemu co jest a zejména

psáti proti každému slůvku v

Nár Listech od ohlavení úvod-

níku až po poslední řádku insertů

kritizuje zprávu o odkazu Lepšově
následovně: "Zpráva daná o tom
do novin končí slovy: "Tímto

vzácným Činem pojistil sobě Šle-

chetný vlastenec Fr Lepša trvale
hlubokou vděčnost celého náro-

da'' Odkazujeme k poznámkám
které svým časem již jsme o tomto

chudně' boháči pak ještě více
bohatnou

Důkladná odpověď na celý do-

pis p A F K vyžadovala by
článek který by zaujal celý tento
list my však doufáme že si o

předmětu onom ještě častěji po-

hovoříme Abychom však uvaro-
vali p dopisovatele pro příště
omylů zvláště co se týče osobno-

sti tedy mu musíme povědíti že

pisatelem onoho článku "Falešné
důvody" jest bývalý redaktor
dvou časopisů socialistických
kteréž ale oba již zanikly Právě

proto že kdysi napomáhal šířiti

nauky Marxe a jiných socialistů

jež shledal nyní za mylné chce
se nyní přiČiniti o to aby je mezi

této zemi takové jaké mívali v

letech 1868—73 kdy po skončení

občanské války zde panoval nej-vět- ší

rozkvět průmyslu Kdežto
ale v letech tehdejších byly všecky

prostředky životní velice drahé

jsou dnes daleko lacinější tak že

dělník dnes za vydělaný dollar
daleko více koupí než tehdy

Není to však jen zde zdá se to

platiti í o Čechách Pisatel to-

hoto jest již blízko 30 roků v této
zemi a soudí o poměrech tamních

jen z časopisů jež se mu do ru-

kou dostanou Z porovnání toho
o čem se dočítá nyní s tím co

bylo za jeho pobytu ve vlasti
musí souditi Že i tam se poměry
valně zlepšily Před 30 lety měl

čeledín u sedláka nejvyšší mzdu

50 zlatých ročně kdežto nyní se

dočítáme v agrárnických časopi-
sech stesků že ani za 10— 12 zl
měsíčně nelze dostati čeledína

Kdežto před 30 lety mívali tova

na návštěvě u dcery své zde pro-

vdané Přijel zároveň s manžel-

kou a při té příležitosti navštívili

také výstavu

— Pan M S Bartlett odjel do
Box Butte County odkudž se ně-

kolik českých rodin chystá k pře-

sídlení do Washburne County
Wisconsin Přijedou po Fremont
Elkhorn dráze po pravidelném
vlaku dne 24 t m a jestli který
z rodáků jinde rád by seznal tyto
pezemky o nichž píše velmi po-

chvalně pan Jechout kterýž se

tam stěhuje může vyjeti se 6

hod vlakem z Omahy v onen den
a setká se v Sioux City s panem
Bartlettem a s ostatními krajany
kteříž se tam na prohlídku ubírati
budou Pan Bartlett všem ochot-

ně poslouží a dojista uspoří ka-

ždému mnoho nesnází a výloh ce-

stovních Lístek z Omahy až do
Sarona a nazpět bude státi pouze
$1555 Každý kdo koupí poze-

mek obdrží na témž srážku v ob-

nosu jízdného kteréž za cestu za-

platil tak že bude mít cestu
zdarma Všem osadníkům po-

skytují se zvláštní nízké ceny na

dopravu dobytka nářadí a jiné
zboží osadnické Pozemky kte-

réž nabízí pan Bartlett k prodeji
jsou z první ruky

Hrázy války filipínské
Dochází zprávy o utrpení kteréž ínáíetl

musl nall chrabří vojínové o a Filipínách
Časopisy zápasi nimi a útrpnost vůči nim ie
rieobecni projevuje A přece jsou mezi námi
lidé o nlcbi alíebo neslyiime a kteří jsou
právé tak chrabrými trpí v tichosti a bojuj'
Chrabře a nejvítíím nepřítelem listva —

dyspepsti a veSkerym jejím zlem Jest pro ni
úleva jestli ie uživatl budou Hostetter'1
Dtomach Bltters pilní Týl vyléčí dyspepsll
íácpu iluínatost malarll střídavou ximnloi
a neduhy Jater a ledvla Posiluje celá tžlo
Kupte jl od kteréhokoliv lékárníka a přehléd-
nete k tomu Jestli nál ivláitnt berní kolek je
přilepen přes hrdlo
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Ohlášky
Drobné" a rozné ohláíky uveřeJBulem pouze

len když peníze k objednávce přiloženy Jsou
Za drobné ohláSky obyéejné velkosti nepře
Tahujkrí palec čítáme 75 centft za třikrát Za
iizni ohlášení blahopřání úmrtí a Jiná řítá-tn-

1100 ' tři palce za kaMé uveřejním'
Nechť k 'ý proto přiloží objednávce tolik
peněz Jak velkou ohlaíku míti gi přeje Ceny
ohláíek na delší dobu oznámí se ochotně na
požádání

Zásilky peněz
Jsou nejbezpečněji! když se koup! na poitě
neb expressu "Money Order" a týž nám se
zaJle Též v registrovaném dopiBe aneb po-

ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo
chce platltl "checkem" na bank nechť zafle
o a centu více proto že tolik musíme platit
kanku za kolekci aneb ať koupí směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
místě drobných peněz přijmeme též i - a

kolky Všechny zásilky nechť Jsou
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak-- o:
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Omaha Nebr 17 října 1899

Staré české přísloví praví že

mluviti je stříbro a mlčeti zlato
Proto on Bryan mluví

Proč svobodomyslní nekupovali
Evžéna Oněgina! Mohli být lépe
zapsáni u překladatele

Kdo by to byl řekl že Doktor
Habemcbt má paměť tak dobrou
že může popisovali Chicago jak
bylo v letech třicátých ba dříve

ještě než vůbec bylo

Před třemi lety hlásali stříbra-ř- i

že bychom měli míti svobod-

nou ražbu stříbra proto aby bylo
všechno dražší a teď když všech-

no v ceně stoupá zase nejsou spo-

kojeni a láteří na to že je vše

dražším

Senátor Kýle ze South Dakoty
chce prý příště v kongresu znovu
usilovati o přiostření zákonů proti

přistěhovalcům ale proti přivtě-le- ní

barbarů polovičních i celých
v Havajsku a Filipínách nemá

žádné námitky

Náš Billy Bryan byl před
obviněn že se nedomahá

úřadu ze ctižádosti ale k vůli pe-

nězům To popíral rozhodne a

tvrdil že nikdy a nikdy tak ne-

smýšlel Však ejhle za důkaz

byl uveřejněn dopis který psal
před 10 lety J S Mortonovi a v

němž sděluje tomuto že se uchází
o úřad státního komisaře železnič-

ního k vůli služnému které úřad

přináší Nemalujte čerta na stěnu!

Korporace železniční chtí míti

jako vždy lví podíl z lepšících se

poměrů Po několik minulých ro-

ků panovaly trochu lepší ceny
obilní a proto zvýšily nyní želez-

nice z Chicaga na východ vedoucí

dopravní ceny na míru vyšií než-

li byly kdykoliv po minulých pět
roků To se rozumí že oč je
dražší doprava o to méně obdrží

rolník na západě Korporace do-

pravní počínají si vůči obecenstvu

skutečně zpupně Však jestli sejí
vítr nesmí se diví ti sklidí-l- i

bouři

Naši budoucí spoluobčané v Za- -

padní Indii dostávají na zkoušku

pěkné vzory americké civilisace

Na Kubě uvěznění občané republi-

ky San Domingo si stěžují že s

nimi svobodné Spojené Státy hůře

nakládaly než Španělsko a na
Porto Rika odsouzen byl redaktor

časopisu za to že psal proti při-

pojení ostrova toho ku Spojeným
Státům Dle toho by se zdálo
že vláda naše si nechává na tom

mnoho záleželi aby ty naše bu-

doucí spoluobčany spíše odstraši-

la než přilákala by se stali spolu-

účastníky našich svobodoých zří-

zeni
V Kalifornii se spojili festova-tel- é

citronů a pomerančů aby po-

tlačili smlouva Jamaikou již
vláda naše uzavřela Každý

citronů a oranžů má při-

spěli t centem % 5 beden tohoto
ovoce jel do trhu zasílá na výlo-

hy k tomuto účelu-- Toto jsou

teprve počátky té politiky rozpí-

navosti která by nejraději při vtě-

lila ka Spojeným Státům nejen
velker ostrovy Západní Indie

ale i Střední a Jižní Amerika

Hati státníci vlak poválí U

flipuStlaíin do země bexe cla

tilll aori fUtčimy ae caaadí do--r

rzl~j-J- i ch=Uá rlaa Vt

— Na východním pokraji mě-

sta Columbus zapálena "byla u tra-

tě dráh v Union Pacific suchá

tráva řeřavým uhlím z lokomotivy
Oheň se šířil rychle a zachvátil

Lockhartovy stohy sena kůlnu a

prasečí chlívek kdež 6 prasat
uhořelo Oheň byl jen s velkým
namáháním potlačen způsobiv
Lockhartovi škody více než za

$500 žádným pojištěním kryté
— Tohn Tannahill v Columbus

dal do oběhu několik směnek za-

ručených podpisy některých zná

mých občanů a poněvadž byl
znám co poctivý člověk byly

noty jeho přijímány na bankách

bez zdráhání Tannahill má hned

u města 33 akry půdy s krásnou
školkou a květnicí na čemž ale

lpi první hypotéka v obnosu

řiooo Nyní však směnka jedna

jim vydaná dospěla k splacení a

na ni byl podepsán obchodník

Henry Ragatz co ručitel Když

se Tannahill nepřihlásil k zapla-
ceni byl ovšem upominán ručitel

a ten prohlásil že jeho podpis na

notě je padělán Tannahill však
zatím zmizel z Columbus a teď

nastal shon U různých bank

bylo více podobných směnek s

padělanými podpisy ručitelů jichž
obnos dostupuje výše asi £1600

Majetek Tannahilla byl sice pro

dluhy zabaven ale na zaplaceni
všech nestačí a bude snad ještě
stíhán pro padělání podpisů Tan-

nahill je bývalý vojín náleží ku
Grand Army of Republic a bydlel
V Columbus přes 25 let jsa vše

obecně znám co muž poctivý

Zprávy osobni

— Pan A E WaněW známý
léRárník z Milligan Nebr dlel

W V V t 0 0 t I
v meste našem minuty tyaen oy

prohlédnul sobě výstavu a při té

příležitosti neopomenul navštíviti
náš rozsáhlý závod jež se mu ve-

lice líbil Zároveň s ním návštívil

závod náš pan Geo Eret vyhlá-

šený hudebník z Ord Nebr jenž

přítomně jest členem kapely kte-

ráž na výstavišti účinkuje Jak
nám sděleno bylo vede se jim
oběma znamenitě
— Minulou sobotu měli jsme

potěšení návštěvy pp Bulína

Soukupa a Vaňka z Milligan Od

prvějŠího zvěděli jsme že dva vá-

ženi krajané tamnější navrženi

byli pro důležité ufady okresní a

sice pan Krisl na lístku republi-
kánském za okresního pokladníka
nedávno z Manily vrátivši se

mladý a schopný vojín pan Karel

Smrha na demokratickém lístku

pro úřad školdozorce Doufáme
že po volbě budeme moci oboum
ku zvolení gratulovati
— Dávnoletý přítel našeho

listu horlivý republikán p Havel
od Red Cloud zavítal také jednou
do Omahy za příležitosti výstavy
Pan Havel jest jedním ze starých
osadníků kterýž hned v roce 1873
usadil se v pusté tehdy takřka

krajině a vyrostl s ni Teď v po-

kročilejším věku požívá ovoce své

dřívější přičinlivosti a strádání
— Pan V Holý z Plattsmouth

vřelý a horlivý národovec přijel
do Omahy v pátek takřka letmo

jen na půl hodinky a zaskočil se

podívati též do naší tiskárny
— Pánové F Filipí a J Roz- -

marin se svými manželkami nalé
zali se zde min týden za účelem

prohlédnutí výstavy a zároveň za

obchodními záležitostmi

— Přes neděli meškal tu a sú- -

častnil se české schůze pan Kačí- -

rek bývalý dobrovolník kterýž po

propuštění ze služby obdržel mí-

sto strážníka ve státní káznici v

Lincoln Pan Kačírek není ji-

ným ze zřízenců státních za sprá-

vy nynějšího guvernéra Poyntera
Mimo něho zaměstnán jest v ka

pitolu co písař Jmladý krajan Fi- -

sher z Wahoo olejním inspekto
rem jest pan Štědrý řiditelem
státních aádek jest pan Sloup a

pan Jonáš podržel své místo v po- -

epšovně v Kearney Za dřívěj
ších administrací a zejména repu-

blikánských neměli isme ve státní
službě ani jediného Čecha a proto
jest potěšitelným ie dostává se

nám nyní aspoň poněkud povšim-
nutí a uznání od stran spojených

— Pan Josef VeŠkrna náš

dávný odběratel od Weatoa na
lézal se t Omaze v minulých dnech

dědictví přinesli Vzácný čin Lep
Šův vzbudil u mnohých lidí po

chybnosti mravní Lepša nežli
skončil 27 ledna 1898 sebevraž
dou v Clarksonu dal se pojistiti
vysokou sumou (asi 12000 dolla

rů) na život a tím vlastně národu
českému odkázal peníze které ne

byly jeho — Není pravda jak
'Čas' tvrdí že by se byl Lepša dal

pojistiti "než skončil" Lepša
byl čjenem a tedy pojištěn u C S

ť a pres 20 roku u jedné ze

společností přes 15 roků a u dru
hé přes 5 roků před svou smrtí
Poslední vůli kterou odkaz uči

nil nepsal krátce před-svo- smrtí

nýbrž dva roky dříve po smrti
svého jediného syna v jehož pro
spěch se původně pojistiti dal Za
svého života byl neustále činným
a obětavým v zájmu národním

Žádný Cech Americký nepřispěl
za svého života tolik ku sbírkám

národním a nevěnoval tolik Času
a přičinění snahám národním zde
i ve vlasti co Lepša Lepša ve

smrti své jednal pouze jen tak

jako po celý život a nezaslouží si

bagatelisování "Času" proto jen
že Národní Listy slovo pochvalné
o něm pronesly

Falešné důvody

Polemika o jisté zásady jest
nutná aby si čtenářové mohli uči-ni- ti

pravý pojem o věci sporné
Zvláště polemika o sociálních po-

měrech a opravách bude velice

prospěšná čtenářstvu t 1
pove-de-- li

se věcně Socialismus se
rozšířil již i mezi lid rolnický a tu

zajisté bude sledována polemika
0 otázce sociální s nemalým zá-

jmem
"'" ' "'T

Na článek náš "Falešné důvo-

dy' uveřejněný 5 října odpoví-
dá pan A F K drpisem jejž
uveřejňujeme v čísle tomto a jsme
mu povděčni za to že zaujal sta-

novisko opačné jelikož věc spor-
ná může jen takto dojiti objasnění
úplného u čtenářů našich Aby

polemika již zahájil p A F K

nevybočila z mezí příslušných
musíme z předu podotknouti že

se tu jedná o socialismus jak jej

definují Marx Lasalle a jiní soci-
alisté jehož hlavní zásadou jest

vyvlastnění všech výrobných í

dopravných prostředků z rukou

soukromých a spravování jich
celkem národem neb po případě
1 celou společností lidskou Dle

této nauky socialistické má býti
veškeré vlastnictví soukromé od-

straněno tak aby Žádný člověk
nevlastnil ani půdu ani doly to-

várny stroje dráhy atd nýbrž
vše to aby bylo majetkem společ-

ným Výsledek práce společné
pak že má býti dělen mezi ty již
jej prací svou docílili v poměru
ku práci vykonané
Opravcové sociální (hlavně

Marx) aby dokázali nutnost to-

hoto konečného cíle dokazují ve

svých spisech že třídy pracující
rolnictvo i dčlnictvo stále chůd-no- u

střední třída každého národa
že mizí proměňujíc se buď v třídu
boháčů nebo úplných chuďasů

kdežto národní majetek že pře
cbázf poznenáhlu do rukou stále
menšího počtu lidí Dčlnictvo

prý za svoji práci dostává jen
takovou mzdu aby se udrželo na

živu a klesá prý hloub a hloub do

propastí bídy a chudoby O tyto
náhledy se nám tedy jedná dnes v

polemice p A F K a my ae

přidržíme jenom těch

Především p A F K tvrdí
že se vede dělnictvu čím dále tím
hůře což není pravdou Různí

statistikové dokázali pravý opak
toho a kdo kolem tebe bledí oči
ma otevřenýma musí viděti že

tvrzení to není založeno na sku
tečnosti Ta právě musí člověk
brári celek v úvahi a nejen přípa-

dy ojedinělé Přečte-l-i ti p A

F K některé výroční právy jed-

not dělnických tezná a nich ie
mzda těchto dělníků zorganisova-nýc- b

značně stoupla Zedníci

tesaři kamenníci truhláři a všich-

ni řemeslnici jichl práce vyla
daje deilf cvik ( ayxí mzdy v

našimi krajany pomohl opět vy

mýtiti nebo na pravou míru
uvésti Proto budou další dopisy
toho směru od p A F K i od

kohokoliv jiného vítány aby nám

poskytly látku k dalším argumen
tům o nedostatcích a vadách na

uky socialistické

NEBRÁŠKA

— Ve Wahoo prý jest dobré
místo pro dobrého pekaře který
by pekl dobry žitný chléb

— Nedaleko Decatur se vzfialy
z neznámé příčiny 4 stohy žita i

4 pšenice na farmě Canfieldově

shořely i s různým rolnickým ná
činím

— V Shelby shořel železničn
most a než jiný bude vystaven
musí cestující přes prohlubeň
přecházeti jakož 1 pošta musí

býti převážena
— V Dawson byl na dráze zabit

konduktor Coffin při spojování
vlaku s lokomotivou Byl při
máčknut mezi nárazníky a v oka
mžiku usmrcen

— ve friend shořela na 14 t
m v noci stáj Andrewsova v níž
se nacházel vepřový dobytek zvlášt
nich lepších druhů Prasata za

hynula v stáji a má se za to že

obeQ byl zúmyslně založen

— Ve Waverly navštívili zlo-

ději v sobotu v noci tři obchody a

odnesli z nich rozličné zboží V

obchodu Marty & Walker roztrhli
prachem železnou pokladnu ale
nenalezli v ní než 9 centů na pe
nězích

— Ve Wahoo se vzňala suchá
tráva podél tratě železniční

rychle se šířící obefl by byl málem
zachvátil obydlí lidí podél potoka
Wahoo vystavená Úsilovná prá
ce hasičů a ostatního lidu však
neštěstí předešla
— V Kearney spadl jakýsi

Bowers s nákladního vlaku po
němž se vezl z Denver a kola mu

uřízla ruku pod samým paždím
Je to tkadlec z Fall River Mass a

kojil se nadějí že nalezne práci v

tkalcovně v Kearney

— Most vedoucí přes potok
So Table nedaledo Nebraska

City sbořil se minulé soboty když
přes něj hnáno bylo 10 kusů do

bytka Všecka zvířata spadla do

hloubky 25 stop ale žádné se ne-

zabilo jen několik kusů bylo
potlučeno

— v Miuigan Kterez lezl v

české osadě přáli by si kdyby
některý toho schopný Cech aneb
Čechům příznivý občan ujal se

tamnějšího místního anglického
časopisu Dobře prý by pochodil
a potřeboval by jen nepatrný ka-

pitál do začátku

— Asi 30 mil od Ainsworth u

jezera Enders nalézala se tlupa
lovců v táboře když tu H C vi

spustila z nenadání dvoj-

hlavňová ručnice a oba náboje mu

vjely do páže mezi pěstí a loktem

Svaly i kosti má zle rozedrané a

ruka mu bude muset býti nejspíše
odňata

— T Duda v Línwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdoa
jinam koupit (4tí)

— Soud který byl odbýván v

Tekamah a rolníkem Yegcrero pro
zavraždění souseda svého Eesrle--

tona' byl skončen v sobota a v

neděli teprve se porota dohodla
na výroku Soudce Dickinson

zahájil mezení jea k vůlí přijetí
výnosu poroty který čněl na za-

biti Někteří t porotců stáli na
tom aby byl Yeger uznán vinným
vraždy drahého stupal a proto
byla porota uzavřena po 17 ho
din 'oei se sjednotila na výroku
zabití ClovCka

ryši kovářští kolářští truhlářští
atd v průměru zlatku týdně vy-

dělávají dnes 4—5 zlatých Na

dělníky si hlavně stěžují rolníci v

Čechách že nechtějí lacino pra-cova- ti

a žádají mzdu jakou mají
v továrnách

Proto jest nesprávné tvrzení
že lid pracovný klesá stále u větší

chudobu nýbrž pravý ojjak jest
pravdou Dělníci pracují méně

Času zí vyšší mzdu a za vydělané

peníze si více koupí než před

lety Jen ti kteří jsou po nějaký
čas bez práce nebo je stihne
zvláštní nešťastoý osud trpí bídu
ale podobných lidí bylo v dobách

minulých více než jest jich nyní
A pak se i společnost lidská o ně

lépe stará než v minulosti Ústa
vy dobročinné se množí obce vy-

držují chudé a nešťastné dělníci

sorganisovaní se podporují v pádu

zahálky ano i spolky podpůrné
se o své členy starají aby do

veliké bídy nepřišli což vše bídu
a chudobu zmenšuje nikoliv

zvětšuje

Tak jako tvrzení že dělný lid
chudne se na pravdě nezakládá
tak také není pravdou že se ma

jetek soustřeďuje stále více do
rukou méně lidí Pan A F K

poukazuje na trusty v tom st
však mýlí považuje-l- i trust který
koliv za majetek některého jedno
tlivého boháče Standard Oil Co

čítá podílníků několik set vzďpr
tomu že se tvrdí jakoby Rockě- -

feller byl výhradním pánem onoho
sdružení Podobné je to se vše
mi korporacemi jakéhokoliv dru
hu V každé má mnoho lidí po
díl a jako se tito jednotlivci spo-

jili tak se zase spojují korporace
ve větší sdružení až z toho po
vstane trust

!

Co se týče trustu v tom se ná

hledy na chicagském sjezdu velice

různily Co jedni dokazovali je
jich škodlivost podali jiní řečnici

důkazy o jejich prospěšnosti To
však zde nepadá na váhu neb
nám se nejedná o soustřeďování
se Donatstvi vuDec nybrz o jeho
se stahování v ruce vždy méně

jednotlivců a to není pravda
zvláště zde ve Spoj Státech ne
Z milionářů' kteří zde byli před
50 lety není ani jeden který by
ještě nyní (nebo jeho rodina) své

miliony dále rozmnožoval Ny-

nější milionáři Vanderbilt Goulď

Rockeíeller atd nadělali své mi- -

své miliony od občanské války a
než uplyne nějakých 20 roků
budou ony miliony zase rozběhlé
což se již postarají synáčkové

mamonářů kteří jsou skoro na-

pořád lehká kavalerie V Evropě
jen Rothschildové a některé Slech

tické rodiny udržují své ohromné
vlastnicví po celé století ale i tu
se může brzy státi že budou mi

liony ty rozděleny na více dílů
mezi četné příslušníky oněch ro
din a bude po mnohonásobných
milionářích

Panu A F Kt rovněž jako
nesčíslným těm opravcúm spole-

čenským se asi v první řadě jed-
ná o to aby lid dělnický v mě-

stech i na venkově nejen dřel a

spal nýbrž aby mohl též véstí
Život Člověka důstojný — a to my
sí přejeme také Ano my jdeme
jest dále v tom ohledu neboť
kdežto p A F K píše Je si
Marx přál aby si dělník mohl

odpočinout! se zotaviti a poučiti
my si přejeme aby pro své stáří
ještě nascbránil tolik by mohl
véstí bezstarostný život To si
vlak Marx nepřál a a ním i ti

drobnější reformátoři spolecenšft
poněvadž ae mu to k jeho ideálu
konečnému nehodila Jeho stou-

penci nynější pak ač by ti přáli
vle to a někteří se tobo i domohli
aecbtí nikterak věřiti ie se pro
roctví Marxovo nevyplňuje a na-

mlouvají světu i sobě ie ae vypí
naje — ie totil lid pracující stále

Piano za nepatrnou cenu

NelvěUf chicagsky cávod a hudebními ná'
stroji Lyon a Healey aby sniílll rychle vel-
kou zásobu tboii nabízejí scela nové xa vzor
kv používané piana nepatrné upotřebené
Jakož 1 ponřkud obrané za oenu téměř nepa-
trnou Dobrá stojatá plana ai 1 jen za tluu
zaručená Plochá piana od (3000 vyto Grand
plana od fcHO Hollete si pro úplný seznam
právé vydaný Naleznete mezi nimi piana:
Emerson Hardman Knabe Htelnway Hale
Weber Gbickerinfr ťlsher Hazleton a jiná
Jestli pomýilite na piano plité Ibned Ksldé
piano kteréž by se neoavedíllo tak Jak Jest
popKáno ruW6 být vráceno na výlohu uriny

Adresujte Lyon A Hesly
Títí No 4 Adams St Cbicaoo

Záchvaty trvale vyléčeny Záchva'y a
zmizl po jednodenním užíváni On

Rlln's Oreat Nerve Keetorer ZaJlete st pro
$200 láhev na zkoušku Obdržíte ji zdarma
lir B Kline Ud Vi Arch tít Phlladelpbla
Pa HlOOTŠřlf

a více stálého výtMka zaru-
čujeme každému kdo pře
vezme jednatelství nallch
vlasteneckých loveckých
přírodních a náboženských
obrazů Nemějte žádné oba
vy snad před ztrátou

O S tUMJEKMAXN
Pí t Paul Minnesota

Vn niAi1al Farma o 330 akrech v titan-a- a

IIUUťJ ton CoblíleClarkson Neb
Na prodej ns libovolné splátky StjUakrů zdě-
láno ostatní luka a pastva Vle oploténo
Vlečky stavby co farmě náleží v dobrém po-
řádku Živý potok protéká pozemek Celá
farma je bez dlubu Koupé chtivý nechť se
hlásí u W V Macha Olarkson neb u Jos Kaš-
para V Prarue Neb dllWbUilf

VÝtinilná IrniimV rítTř "''
r --- — v f v aam na nea tra- -

ciflc nllcl:dvs bloky cd pouliční dráhy na
okružní dráze 8nadné podmínky — té&OO —

navštivte nás hned McCague Investment Co
DxS 160 ItodKe ul Omaha Nebr

7altlóllím 610 akrovou farmu 40 pastvi-UUllieill-

ny ostatek vzděláno Uvoja
příbytky a hospodářská budovy Žádáni za
f0OO neb KJOOO hospodářských stroja za m&j
podíl Plité na Lock Box "C" Osmond Nebr

Hledá se učitelka S"?"0
kromé hodiny v řeči anglické aspoB třikráte
týdně Laxkavé nabídky a podáním platu na
J J cř of Hospodář Omaha

Ifliwlií ga Česká neb německá dívka za
Iticure TO druhou služku do rodiny se-

stávající ze tři Clena Mra Andrcw Kosewater
418Bo38BtOmaba

Do South Omahy JL

Díkůvzdání
Tímto dovolujeme si vzdáti

rdecné diky ca výpomoc jii nám
četní přátelé nasí pH cábave námi
pořádané věnovali H!avn( dík
neobf přijmou bratři Fr J Kavan
a Fr VumAřka za služby ta ná-

levnou a M Vlach ca prodávání
vstupenek Zvláštní dík necbf zá-

roveň přijme kapela Uzená p Fr
Nřmcem která výtefnou hudbou
obecenstvo ai do pozdních bo in
v dobré míře udržela a ctěné" obe-

censtvo které bojoou návítévou
nHzefi Ivon inolku naipmn nrn—

+ jevilo Za Háj Palmové Dřevo cis
X 7 Kruh Dřevsřek

K Vomářková 1

B Jarošova V vbor
A Vlachova

+ So Omaha dna IL Hjna tm

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII

Cttiým dámám t
Co tujuctiviji dovoluji ti J

: rván tt dámy tm návltfvl
mého távodu který náso-

bila jsem výběrem nrjvlt-ii- m

a ta cen nejnilHck
kteréi byste marni jinde
Atedafy }

'
Kloboutky dU nejnovlj

Steh vzorů

Nadtjic se ct přižni na
tich dam znamenám se

vidy ochotná

Julie štfniikovi

Hlt J UL mL Jttaa od VUlbm
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