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Nápidy cého stradu

MMoja Jaa Sotak

personifikaci Prahy v eraassental-n- l

gotickém okolí na nove své pa-

tlání i povolání Úvodní básel

napsal Ant Klášterský v horou-

cích slokách Text píše pak péro
nejpovolaníjšf pocházíť od c k

konservátora Jana Heraina
znatele Staré Pra-

hy jejž vůbec máme Bude tedy
dílo toto vypraveno' jsouc nej-

nádherněji nejen skutečným po-

kladem domácnosti nýbrž i

chloubou naší před cizinou Nikdy
jsme nepropůjčili služeb svých
podniku tohoto druhu záslužnější-
mu jako tenkráte když na "Starou
Prahu" upozorňujeme celou če-

skou veřejnost První sešit "Staré

Prahy" vydán pouze o jednom
obraze další sešity budou 0 4

obrazech napjatých na silném bí-

lém kartoně (33x45 cm) a dvou
listech textu

jdou z ruky do ruky co tolik bla-

ží ale ti vzájemní pocitové to

objímání duší jež je provází Ta
vznešenost okamžiku to posvěce-
ní oněch chvil neviditelnou ale

přeci živou rukou dávných věků

Je to ono veliké člověčenství v

těch dnech všude přítomné Ne

vzpomínejme při tom těch zvonů

šalby lži a pokrytectví jež zvuky
svými naplňují vzduch- - a uráží
srdce opravdu citlivá ale těch
milionů rodin jimž "christmus"

je oživením vzájemné lásky rivaj-- v

lem citů a veselým hodem srdce
Neb dny s takovou náladou ne-

dají se tvořit ani komandovat Co

by lidstvu probůh nahradilo vá-

noce? Není národa ve světě kře-

sťanském aby neměl své velké

významné důležité ba Životodár-

né dny jichž památku zachovává
a světí Ale co jsou ty proti vá-

nocům — těm vánocům jež mož

ná dobrá polovina lidí neza-

chovává k vůli náboženskému vý-

znamu ale všelidskému? Nic a

nic! Americký národ je pokročilý
národ Má památku velkého

slavného dne — dne svého národ-

ního zrození Slaví ho každoroč-

ně Ale jaký je to svátek — ten

čtvrtý červenec? Člověk se ho

leká — a jen kluci se těší na to

střílení Leč ani to jejich těšení

se není pronikavé a mocné není
to ono netrpělivé nedočkavé ra-

dostné očekávání co už na měsíce

napřed oči jejich obrací na nástěn-

ný kalendář a každý den nutí je
počítati dny jež je dělí ještě od
christmusu — těch milých svátků

vánočních To je důkaz že svát-

ky opravdové duše všech proni-

kající svátky nedají se tvořit ani

poroučet ony musí výrost s lid-

stvem jako vyrostly s ním naše

vánoce A takové se nezahazují
a zaboditi nedají

Nežádá toho též naše česká

která už povahou naší
národní lne k vyššímu ideálnější-

mu Myšlením dovedeme být
materialisty (pokud se tmi myslí

vědecký názor) soudem realisty
ale cítěním jsme a ostaneme idea-

listy A jel to tak dobře Osvo-

jení ducha nežádá zbezcitnění a

zatvrzení jeho Naopak zjemnění
a povznešení Lidstvo dosud ne-

trpělo nadbytkem ideálnosti — ale

nedostatkem jejím Pokročilý ná-

zor náš na život nesmí materiali-sova- t

nás ale více ještě oduševůo-va- t
" Neb v něm je vzlet a sebe-

vědomí Kdo u přírody bledá

pravdu nemusí státi se bezcitným

apoštolem hmotoshižebnrtví —

sprostým materialistou vším po-

hrdajícím a všemu se posmívajícím
— neb příroda v celku je samý
ideál nejvznečenější obraz krásy
a velikosti Špatně jí rozumí

kdo nic vznešeného u ní nevidí a

proto nad účelností vyšším po-

sláním člověčenstva zouíá Jed-

notlivosti nejsou celek Mjoho

je divných nevysvětlitelných zá-

porů v životě přírody ale celek je
shoda — ideál A toho ideálu se

držme Proto že nevíme a věděti

nemůže odkud náš život přichází

proč je a kam odchází nesmíme

přeci a v koncích ani nemůžeme

pochybovati že má svůj ducho-

vní hluboce položený základ a

své vznešené poslání UŽ zde na
zemi — lidskou dokonalost Ona je
tím ideálem který musíme studo-

vat a k němu všemi duchovními

pokroky tělesnou silou a Životní
mravností přibližovati se A do-

konalost lidská zajisté nikdy pro-jevova-
ti

se nebude nedostatkem

citu a pohrdáním všeho co srdci je
drahého a vzácného neb jen v

souměrném rozvoji obou lidských
mohutností: citové i rozumové do-

konalost mysliti se dá Já hochu
v osobního boha aedovedu věřit

nikoli snad z rozpustilosti ale z

nemožnosti Také ne na nebe a

peklo Ba ani v sebevědomý ži-

vot posmrtný ale to pevni přesvld-ien- t

thovim přes viecky nah války
a morduňky i bouře cyklony těmi-třese- ni

a povodní zemské le nejsme
tu jen tak nadarmo a ie náí podivu-hod- ni

vyvíjející se duch má svij cil
iposláni ku jehol dosalenl jednotli-
ví i sboroví máme napomáhali — a
to ie je naíe svatá povinnost

L1TERATUDA

Ženské Listy které od nijaké
doby vychází týdní vydány byly
jako vánoční číslo v slavnostním
rouchu v slušné typografické
úprově a s četnými a pestrými po-

jednáními hlavně do oboru žen-

ského - '

Národní Slovanské Noviny vydá-

ny byly také ve slavnostním rou-

chu tištěny jsouce na růžovém

papíru a s obsahem ponejvíce
vánočním Mezi přispívateli na-

lézáme také známého lékaře cedar-rapidskéh- o

dra J Rudiše-Jičín-skéh- o

jenž napsal do Slovanských
Novin črtu "K štědrému večeru"

jednota Došel nás výtisk slo-

venského kalendáře "Jednota" na

rok 1900 jejž upravil pater St
Furděk Kalendář vyznamenává
se slušnou úpravou má hojně čí-

tači látky pro katolické čtenářstvo
vhodně upravené a prodává se za

nepatrnou poměrně cenu 15c

Národní album Sbírka podibi-ze- n

a životopisů mužů a žen české

práce národní Právě vyšel 25
sešit o 34 stranách jímž celé

skvostné toto dílo ukončeno Sešit

tento přináší podobizny Mařáka

Hynaise Gabr Maxa Kouly dvě

skupiny současných nakladatelů
Šimáčka Reinwarta Stýbla Fran-

cia Storcha Urbánka Otty To-

piče' Bursíka Kohouta Barviče a

Rivnáče Politickýa publicistický
svět zastupují tu Kar Jonáš N

Fr Skrejšovský dr J Herben

dr Hyn Lang a dr V Peták

Národní album přineslo celkem

aa 1400 podobizen a životopisů
v úpravě umělecké Nyní kdy

před námi leží celé dílo můžeme

teprv správně posoudit! význam
této publikace a ohromnost materi-

álu který byl sem snesen Lite-

ratura naše nabyla "Národním
Albem" díla jakýraŽ honosí se jen

aejvětií literatury světové Zvlá-

ště třeba ještě pfipomenouti že

ladná úprava "Národního Alba"

činí je případnou ozdobou stolu

českých salonů Při volbě dárků

vánočních arciť v přední řadě bu-

deme míti "Národní Album" na

mysli

Stará Praha Nádherné dílo a

jediné svého druhu počal před ne-

dávném vydávati v Praze pan
Bedřich Kočí jeden z oejmladších
nakladatelů pražských O publi
kaci této vyjádřil se kritik Národ-

ní Politiky následovně: "Stará
Praha'' Česká veřejnost zajisté
si povšimla ohlášení a návěští

oznamujících že mladý vlastně

nejmladší český nakladatel pan
Bedř Kočí vystupuje na knižní

trh s novým podnikem který po-

nese povšechné jméno České umní
a zahájen bude prvním dílem zva-

ným "Stará Praha" kolekcí to

sta akvarelů Vávlava Jansy Jmé-

no tohoto výtečného akvarelisty a

jednoho z nejpřednějších krajinářů

českých samo stačilo aby vzbudi-

lo pozornost sluchu reklamou po-

někud unaveného a kdo si vzpo-

mněl že Jansa na zákazkn obce

pražské maluje řadu akvarelisti-ckýc- h

pohledů na nejmalebnější
místa a památky pražské a že se

patrně jedná o vydání těchto obra-

zů na uměleckých výstavách za

skvostné a nevyrovnatelné uzna-

ných hleděl vstříc prvnímu sešitu

"Staré Prahy" s napjatfm Majíce

jej nyní před sebou s největším po-

těšením a zadostučinčním dosvěd-

čujeme že jako vůbec je ve světo-

vé literatuře málo děl toho druhu

v českém rouše a o naší Praze

vůbec nebylo dosud vydáno aic

z daleka podobného První sešit

vydán byl za účelem co nejmož-nčjšíh- o

rozšíření pouze o jednom
kartonu zobrazujícím "Jiřskou
ulici na Hradčanech'1 ale už tento

první obraz svým brilantním
svrchovaně uměleckým provede-
ním oslfiuje Přátelé české knihy
budou najisto nadšeni tímto no-

vým zjevem v literatuře naší a

umění milovné obecenstvo zvláště

jeho část zvyklá na jemnější po-

žitky výtvarného umění bude co

nejradostněji plekvapena Věru

málo kdy viděli jsme dokonalejší
barevné odlitky originálu nad tuto

Vilíraovou reprodukci ba možno

říci že tato íascimile jest od pů-

vodního obrazu takřka nerozezna-

telná Je to brilantní kus české

práce a první tisk český toho dru-

hu a naplftuje každého Čecha

hrdostí že konečně nastaly u nás

časy v odboru literárním že ne-

musíme více bleděti se závistí do

ciziny Takový jest vůbec celko-

vý dojem prvoi ukázky podniku

pana Kočího Obálka kreslil zná

mý a tvými velkými dekoračními

pracemi (vlaský dvůr v Kutné

Hoře a j ) již proslavený český
malí? F Urbaa a dosvědčil touto

zemi české a Čechů vůbec a mrav-

ně a finančně je podporovali v je-

jich zápasech o práva česká Tím

pak jest vykonána povinnost nale

jako Čechů amerických Aby dít-

ky naše v pozdějších létech úkol

tento plnily jest nevyhnutelně
třeba abychom měli zde dostatek

českých sobotních a nedělničtí

škol v nichž naučily by se ctín

dítky náš národ český neboť ne

lze od nich očekávati že budou
až dorostou podporovati něco

čeho si neváží a v úctě nemají
Chceme-l- i však zde míti dobré če-

ské školy musíme o jich rozkvět

bedlivě pečovali A to docílíme

snáze když česko-americk- ý lid

zastaví veškeré sbírky na české

školství v Čechách a na různé ne-

štěstím stížené krajany a určí

veškeré své dosavadní podpor)

pro Čechy určené Školám česko-americký-

Ve vlastech českých

jest pět milionů Čechů a jejich

povinností jest aby postarali se o

dostatečné množství českých Škol

a o zaopatření všech těch různým
i pohromami stížených krajanů

Tím ovšem nemíním říci 'aby
zastavena byla veškerá finanční

podpora do Čech- - Nikoliv Pod-

porujme finančně naše bratry v

Čechách avšak pouze v bojích

politických a tu podpora naše

z několika set dollarů

nýbrž z tisíců a z desetitisíců A

nyní opět vracím se k našemu

projektovanému korrespondentu

jenž musel by nejlépe věděti kam

ta naše národní podpora má býti
určena

Jak se vlci nyní mají v Čechách

bojuje se neúnavně avšak každý
z těch poslanců jest více méně

bázlivým hlavně z toho ohledu

aby existence jeho a rodiny jeho

nebyla poškozena Nechť založí

projektovaná národaí rada foad z

něhož podporováni fc)li by neo-

hrožení poslaacevé a zastancové

České věci když vláda chtěla by

je finančně zničiti a oni když
budou míti jistotu že bída aeu-hniz- dí

se v jejich rodinách budou

hájiti práva česká počíaati si

budou rázněji ve froata politické-
ho boje —

Z výše uvedených řádek tudíž

vysvítá že Sokolové — dle mého

náhledu — jsou tím kompetentním

spolkem ku udržování národních

styků našich s' českou vlastí a

jsou kompetentním spolkem ku

zřízení národní rady sestávající
ze zástnpců všech spolků svobo-bodomyslmý-

) Tím zároveň

snažil jsem se objasnili stanovisko

jaké máme žde v Americe

jsme Čechy

jsme také Američany a těmi také

my i dítky naše budou poněvadž
doba kdy naši potomci budou vý-

hradně jen Američany nastali

musí Abychom však než se to

stane vykonali svou povinnost

jako Čechové z vlasti do ciziny se

vystěhovavši musíme češství v

Americe pokud možno nejdéle
udržovati a v době té pokud mo-

žno nejvíce dobra pro naši vlast

vykonati Václav Orel

) Těch jednotlivých kteří jsou

horlivými Čechy a nejsou Členy

Žádného podpůrného neb národ-

ního spolku jest velmi málo a ti

jichž se to týká mohou s klidným

syědomím svěřiti řízení národních

záležitostí tělesu sestávajícímu z

z tolika tisíců dobře smýšlejících
Čechů ve spolcích soustředěných
Těleso sestávající z jednotlivců
ze všech osad česko-americkýc- b

se sjedší o němž p Oliverius ho-

ruje nebylo by nikdy tak dalece

representativní jako ono za nímž

stála by řada dobře zorganizova-

ných spolků podpůrných a národ-

ních poněvadž jest samozřejmo
že zorgaaisovaný sbor jednotlivců
nemůže nikdy representovati český

Živel v Americe kdežto sbor
ze zástupců všech spol-

ků jest rezhodně k tomu způso-

bilý Toto podotýkám na dů-

vod p Oliveriův který praví že

vlastenečtí Čechové nejsoucí čle-

ny podpůrných spolků neměli pří-

ležitost v zaniklém Národním vý

boru náhledy své pronésti

Syn jednoho obchodníka oliioakého

vylíčen s chronického projmu Syn

mfij trpěl po leta chronickým prů
Jaem Před nijakým časem přiměl

jsem jej k tomu aby užíval ChamU-r-Uin'- s

Colie Choler Se Diarrhuea Re-íue- dr

Po vyuíitf dvou láhviče k péti

centových byl rjlíčen Dávám toto

vysvědčení v té naději že někdo Jenž

podobně trpí je bude číst a bude mu

prupíinfm Thomas C Bowrr

Giencoe O íl pr-jd- ve viech lékár-

nách

Ct 'odběratelůn
Zásoba knihy "Zlaté mládí"

kteroa jsme před nedávnem ave-fej&ov-

aa 2$ centů jest úplně
rozebrána '

Vyimvaé Pokroku Západu

V jednom z minulých Čísel Po-

kroku Západu četl jsem pojednání
pana J A Oliveria jakým smě-

rem měla by Česká národnost zde
v Americe býti vedena a tu mezi

jiným pan Oliverius uvádí že

krokem bylo by svo-

lání sjezdu všech Čechů ameri-rickýc- h

na němž by se důkladně

projednávala otázka jakým způso-
bem měli bychom se zachovali
vůči Čechům ve staré vlasti a

máme-l- i zaujati stanovisko buď

ryze české aneb americké

Ač v podstatě zdá se býti plán
páně Oliveriův dobrý přece jen
dle mého náhledu jest neuskuteč-

nitelný neboť i kdyby časopisy
neb několik jednotlivců přičinilo
se aby panem Oliveriem navrho-

vaný sjezd se uskutečnil nebyla

by na sjezdu zastoupena ani třeti-

na českých osad amerických z té

jednoduché př?činy že neměly by
prostředky finanční aby zástupce
své do jmenovaného sjezdu vysla-

ly a vyslati do sjezdu jen ty kra-

jany kteří mají dostatečných pro-
středků peněžních takže na vlast-

ní útraty byli by volni sjezdu se

účastniti zdá se že nebylo by
správným ani žádoucím Já do-

mnívám se že lépe by se osvědči-

lo kdyby česko-američ- tí Sokolové

uchopili se této myšlénky poně-

vadž jest to hlavním účelem jejich
existence a tělocvik v řadách je-

jich teprvé podřízenější úlohu hra-

je Jim pak mohou dle sil svých

pomáhali spolky podpůrné jakož
i jednotlivci v národní radě za-

stoupení Pan Oliverius dobře

poukazuje že jest nutno abychom
měli nějaké přímé styky s organi-

zacemi politickými a jinými v Če-

chách Důležitost ba nevyhnu-

telnost jejich jest aa bíle dni
avšak tu opět dovolím si malou

odchylku od návrhu páně Oliveri-ov- a

domnívám se totiž že těle-

sem s nímž Čechové američtí mo-

hou navázati styky v Čechách

jsou jedině opět Sokolové a nikdo

jiný Politické straně ať jest to
ta neb ona aení možno důvěřova-t- i

poněvadž strannictví a prospě-
chářští u každé z nich převládá
o čemž důkazů z nichž mnohé

jsou velice smutné máme po ruce

dostatek

Mimo to abychom byli správně
informováni o tamních událostech

a národních bojích mohla by or-

ganizace amerických Sokolů za

pomoci všech Čechů amerických

vyslati do Čech schopného
Čecho-američa- na

jenž pravidelně zpra-
voval by česko-americk- ý tisk o

hlavních politických událostech v

Čechách a sice z pramene spole-
hlivého a se stanoviska americké-

ho a nikoliv pouze českého a tu

domnívám se že Část vydání s

touto korrespondencí spojených

kryly by naše časopisy aspoň ty
které chtěly by používati těchto
informací My jsme nyní též zpra-
vováni o tamních událostech vše-

cky téměř časopisy
česko-ameri-ck- á

přraáší ve svých sloupcích
hlavní události ze staré vlasti

avšak domnívám se že jsou to

zprávy strannické a tudíž nespo-
lehlivé takže my zde v Americe

pravý stav věcí musíme pouze tu-Ši- ti

a ze spousty zpráv zrnka prav-

dy teprvé vybírali Vydání s vy-

držováním pravidelného korres-ponien- ta

nemělo by tělesu jež
sestávalo beze všech svobodomy-

slných Čechů v této zemi Činiti
žádné bolení hlavy neboť ta sta

spolků našich v této zemi snadno
může platiti korrespondenta tak
důležitého

Časovou zdá se mně též otázka

páně JA01iveriova jsou-l- i Čechy
aneb Američany kterou sám také

zodpovídá dovozuje že ta sta če-

ských spolků 'v této zemi sama

praví že jsme a chceme býti Če-

chy Ano my chceme býti Čechy
avšak ne v tom smyslu jak pan J
A Oliverius přál by si je míti
Čech americký po léta zde usaze-

ný dle mého náhledu stal se bě-

hem doby dobrým Američanem a

lakový nevidá se svých dosaže-

ných práv ani povinnouí ameri-

ckých nikdy Z toho ovšem ještě
nevyplývá že přeptali jsme býti
"Čechy Jsme a zůstaneme jimi
avšak pouze dotuJ pokud nepo-

škozujeme zájmy svého americké-

ho občanství My můžeme při-

spěli našim bratřím českým mrav-

ně í finančně a jim zajisté 'jde
hlavně o finanční podporu a tím

jest naše povinnost vůči nim vy-

konána Naší povinností pak v

Americe jest abychom hájili jmé-
na českého vlude tam kde jest
napadeno a uraženo abychom při-

činili se aby naše dítky vychova-

né v americkém ducha -
vážily si

Už jsem herky při letech —

pravil strýček— ale na tyhle svát-

ky vánoční přece vždycky se těším

a tak se mi zdá jako bych v blí-

zkosti jejich jaksi pookřával
neb cítím jak mi všemi

'

možnými boly zhusta rozrý vanou
hrudí jakási volnost sladkost tá-

hne připomínající mocně na ty
krásné blahé celou dušičku

pocity dětství — toho

dětství nímž tak tklivě mile lí-

bezně mluví k nám to neznámé

odkud a proti — ta věčná života

záhada ten tvářce tajemný
Je mi pokaždé jako by

ty city jimiž celá duchovní bytost
má se rozplývá docela jinak vo-

něly a sládly než jindy Co já se

jen na tu dobrou matku mou tu

tichou trpitelku nereptající aai

nevzdychající přes Jcelý rok

usínaje i probouzeje
ses chudičkým obrazem jejím na

očích zrovna na očích — ale ty

vzpomínky nejsou nikdy takové

jako o těchto svátcích vánočních

řekněme o tom štědrém dnu a

hlavně večeru když po celoden-

ním pilném vaření a pečení jsouc
se vším hotova oblékla se do

svátečních šata a přisedla s námi

ke stolu ozářenému velkou svící

uprostřed a našimi malými svíčič-ka-

u každého dítěte zvlášť a

napřed se slzami v očích vzpome-

nouc těch co už bylv ve světě

počala radovali se s námi co jsme
kolem ní se ještě kupili a zrovna

s jakousi zbožností pochutnávali
na té večeři všech večeří jejíjž la-

hoda je více v duši než na jazyku
Ó jak vše chutnalo a chutnalo

když ta dušička byla velkou a vět-

ší! Jaké to vzpomínky hochu

jaké vzpomínky! — Na všechny

všechny jinak se vzpomíná I na

toho otce už přísnějšího bratry
sestry a kamarády Ano kama-

rády! Všechny jako by mi před
očima oživli je vidím a potěším se

s nimi o těch svátcích vánočních

vzpomínaje co a jak jsme konávali

před půlnoční a někdy i po ní

Trouby pastevců ze všech okol-

ních vesnic zavznívají mi v uchu
i slyším slavnostní vytrubování
našeho městského přicházejícího
si pro koledu Byla to poesie
štědrého večera při níž pocit že-

broty í almužny ve slavnostní ná-

ladě zanikal — v objetí přiroze-

ným božstvím roztoužených duší

A tyhle svátky že by si lidé

měli vzít jak tuhle jsem v jedněch
novinách četl k voli prý osvojen:-ck- é

důslednosti neb nesluší se

prý být svobodomyslným a za-

chovávat neb světit církevní svát-

ky No tohle by byla zrovna

sprostá vražda! Vánoce jsou sto-

kráte více svátkem lidovým než

církevním- - Svátky vánoční (slu-

novratu) byly před křesfanstvím
a budou po křesťanství Ony ne-

jsou majetkem církví ale didictvim

flovlfenstva které půjde s pokole-
ní na pokolení až — nu až

Co pak Člověk ví zda bude konce

neb nebude konce?! — Jejich
oživující a sílící duch —

duch mládí a radosti oblažovati

bude potomstvo starých plemen
křesťanských až do budoucnosti
nedozírné kdy už nebude snad

církví ani náboženství nynějšího
druhu Vánoce si lidstvo myslím
naše čásť lidstva už vzíti nedá!
A také toho není pro žádnou zá-

sadu ani důslednost potřebí Pů-

vodně byly to radovánky nad tím

že sluníčko ten dobrý milý živi-

tel naší matičky země po delším

od nás se vzdalování zase k nám

se navrací se vší Štědrostí svou

aby za krátko pod teplými paprsky

jeho opět vše omládlo a oživlo

Křesťanství změnilo je na svátky
narození Jezulátka spasitele svě-

ta v duchu křesťanském a budou-

cnost — bude-l- i osvojeneckou —

učiní ji gvátkem znovuzrození člo-

věčenstva ve zdravém rozumu

světla vzdělanosti opravdové

spravedlnosti a úplné svobody A

bude to! — Takové dny a památ-

ky se nezahazují a také zaboditi

nedají Ať uř těch libých a vzne-

šených pocitů vánočních těch

vzpomínek a radostné
štědrosti vůbec toho dacha co

činí tánoce vánocemi je více neb

méně je ho přece vždycky tolik

ano nesmírně dost aby drahou ta

památku z věků minulých nám

zachoval A já pravím že je to

Štěstí Zač by také stál život vů-

bec a to zlaté nevinné dětství

zvlášť aby vánac nebylo? Bože

co je tu těšení! Těší se staří i

mladí Jedoi aby dali a druzí

vzali aeb blaho a oboa je stejné

Dit není menší radost než obdr-

žet často větší — o mnoho vět-

ší A nejsou to jea ty dárky co

HOVORNA

"outa iotutj pmfm Jmaneia taiatala apatfooi
dojdou poTiiimmií a odaovMil DopUjr

aapoaepaaa a aaonjrmai aaleaaou
ohodtaaao aiikta v kult

ORD Neb Prosím sdělte v

Hovorně jestli musí Člověk mít

"deed" když byl rekordován a

pak se ztratil Jinými slovy jest-

liže při koupi nemovitého majetku
má se majitel deedem vykázati a

tomu kdo majetek koupil jej
'

John Petrásek

Odp Jestliže byl deed již jed-

nou rekordován tedy není zrovna

nutností aby se opatroval leda

by to bylo pro ten případ Že by
radnice shořela a 8 ní všecky zá-

pisky a pozemkové knihy Když
jednou byl již deed rekordován

tedy při koupi neb prodeji není

postačitelným důkazem najetníj
ctví nýbrž kupující má požadova-t- i

výtah z knih kteréž jediné jsou
měřítkem V knihách jest aneb
má býti zapsáno vše co se na po-

zemek vztahuje a to co v knihách

je zapsáno to platí Výtah z

knih až do doby koupě vykazuje
majetnické í každé jiné právo
jestli jsou nějaké knihovní dluhy
atd Člověk se může vykázati
deedem který před několika léty
obdržel ale kupujícímu není to
zárukou že třebas od té doby neb
mezi tím ten samý pozemek ne- -

prodal desíti jiným osobám aneb
nezadlužil za více než co stojí Z

toho stanoviska jedině knihy a vý-

tah z nich mají cenu a deed jed-

nou rekordovaný jest skoro bez-

cenným vyjma jak svrchu uvede-

no Kdyby se stalo a pozemkové

knihy shořely pak by ovšem bylo
dobře když by se majitel mohl

vykázati všemi listinami jež byly
druhdy rekordovány a nechal je
rekordovati znovu

NejlepSí cesta do Kalifornie'

jest ve spacím voze touristském

kterýž osobně jest spravován po

burlingtonské dráze Neměníte

vlaky Jedete rychle Vidíte

krajiny na světě

Váš vůz není snad tak nákladně

vypraven jako palácový spací vůz

ale jest právě tak čistý a právě
tak pohodlný právě tak dobrý k

jízdě — a skoro o I2000 levněji
Má široké vestibuly Pintschovo

plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanův posluha
jest v stejnokroji Čisté prádlo

postelné pohodlné zařízení k umý-

vání' stoly a vytápění Byvše
pevně a těžce staveny jeuou hlad-

ce jsou teplé v zimě a chladné v

letě
Každou partii výletníků provází

zvláštoí konduktor z Omahy až

do Los Angeles
Vlaky vyjíždějí z Omahy každý

čtvrtek odpoledne a přijedou do
San Francisco následující neděli
do Los Angeles v pondělí Pouze
tři dny od břehů Missouri ku pa-

cifickému pobřeží zahrnuje zastáv-

ku jeden a půl hodiny v Denver a

půl hodiny v Salt Lake City dvou

nejzajímavějsích městech celé pe-

vniny ?

Pište si o "folder'' v němž na-

leznete úplného poučení
J Francis Genl Agt

Omaha Nebr

Cechoví a jejich zápas
o samosprávu

KíklacVm Pok Zly vydána bylí v
brožurce přednáška id ty ie uvedeným
názvem kterou připravil p I i l'at-d- a

pro literární klib Attruvy knihov-

ny v New York a a upravil pak pro ni
Midland Monthly Tentocetky'

překlad předáky tvoří brožurku 40

htránek olouhujíc: vyobrazeni Jana
Huna Jana Žižky Jana Amose Ko
menHkéhoa Josefa Jung mana Cena

pouze 10ctřeba v kolkách Dva aeiitj
mťaífriíka Midland Monthly rbabu-jíc- f

tntéi přednáška v aniene za
Zicta Pokrok Západu

Oauka feV

Předplácejte na Knihován Ame-

rickou pouze ft oo roční -

Střelte te bukiI pratl kaUrrks
Bujících rtuť

pont rad rtaf mtíf tlrrli a tplo poíkodl eef
atkariao ajllnaf porrk?m

Takovéto pfcdmHf amji byU olWf pnuíí-a- n

ie B ptodpi iunao kíař Jřlikol
ikorla Jimi tpbmAmní Jnt dmwtkrtt U!

ail ro Méa aaat lalih Tiniknnutf
moíiki Hl!' Catarrft Cara yrahé FJ
itbiorf kVm TrtdoU u je lí- -

lana rt f a fcM braas vnitřně amkuje ptí
mott kre KdI
upuJM HalťaCatarrh Car

ahy-t- e dnMait km pr Llíré reltřné a
notovva ťt Tnlňkx Ottlt onMouati 1 1
Cfceaev Co - Odporafeni aaanaa

lUarJ a r-- k lékárníka 71 liber
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— Neexistuje mýdla ko praaí
které by se vyrovnalo Diamond

"C" mýdla


