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A nelze na nepoměru mnoho
měnit Cenu neustanovuje lidský
zákon Určuje se sama od přípa-
du k případu podle zákona dosud

nevyzpytaného

Jediná útěcha zbývá: všecka od-

měna individuální přes materia-

listi) doby snad přece jen není

vyjádřena obnosem — peněz?
Methoda určovací znenáhla se

zdokonaluje Nadejde chvíle a

složení stroje shodne se se záko
nem své mechaniky a šťastně na-

lezenou rovnováhou sil skončí po-

kus — z fysikálního kabinetu

do kanceláře přiveze je do továr-

ny účet se zapraví a ? Bývalo
tak před lety je dnes a bude zítra
A práce uhlokopa) Má-l- i jakou
cenut Jaký význam a váhu? Kdo

pak by si tím lámal hlavu?

Nezbývalo než upozornit! na
sebe Připamatovati svoji cenu
A to se těm umouněným lidičkám
musí přiznat Znamenitě se jim
to podařilo Uznání je všeobecné
Dnes není nikoho kdo by o zá-

sluze uhlokopů o významu a ceně

jich práce pro dílo osvěty a vzdě-

lanosti byl v pochybnostech Po-

zornost celé veřejnosti k sobě
obrátili převrat smýšlení způso-sobi- li

A jak jednoduchým způ-

sobem! Na ráz! Jako když se ho-

diny zastaví -

Zcela týž pochod
Sedíte ve svém pokoji zabráni

do práce Myšlénky bůh ví kde
A najednou takový divný pocit!
Z venku se vám něco položilo do
duše Tupý neujasněný pocit

Jisté Jako daně jest vyléčeni
těchto uemocl

poitžitím

St
Jaoo"b's Oel

ví Není příčiny k malomyslnosti
není příčiny k lítosti Národové

nevztnáhají se ve své síle věc svo-

body a zákona nepokračuje v ko-

nání snadných věcí Čím těžší

úkol tím větší bude výsledek pro-

spěch a čest Pochybnost o naší

schopnosti provésti tu věc zname-

ná ztráceti důvěru v jádrnost a

sílu našich lidových pořádků
Osvoboditelové nestanou se nikdy
utiskovateli Samosprávný lid

nedopustí nikdy despotismus ve

vládě kterou fedruje a hájí
Pánové máme svou novou sta-

rost a nemůžeme ji shodit A

strhnuvše tábor pohodlí a osamo-

cenosti přistupujeme neohroženě

a nadějně a střízlivě k dalšímu

pochodu vedoucímu k věrné služ
bě a neklesejme pokud dílo ne

bude dokonáao Není ani možné

aby 75 milionů Amerických svo-

bodných mužů nebylo v stavu

zaloŽiti svobodu a spravedlnost a

dobrou vládu v našich nových
državách Toto břímě poskytuje
nám tuto příležitost A příleži-
tost naše jest větší než to břímě
Nechť bůh nám sílu dá nésti jed-

na a moudrost abychom obsáhli

to druhé tak abychom zanesli

vzdáleným získaným zemím záru-

ky "života svobody a vyhledává-
ní blaha"
McKinley jest šťastný řečník

fr— y— fr-p-— $

žebrota Nu a monopoly ty by z

toho také těžily a zmocnily by se

naposledy veškerého bohatství ná-tod- a

Tak vidíte rozmilí občánkové

ať tedy volíme tak či onak vždy
bude zle Čeká na nás zkáza

jako od té komety která má jed-

nou rozbiti tu naši zeměkouli na

cimpr campr A pak nemá inte-ligént-

á svědomitý občan hlavu
truchlivě věšet a uvažovat? To jé
přece na pováženou a pravda je

to všecko neb se může 6 tom

každý kdo umí čisti na vlastni
oči přesvědčiti Jen si tak přečtěte
několik časopisů repulikánských
demokratických populistických a

třeba také nějaký ten secialistický
Všude se o tom dočtete jaké hrů-

zy nás očekávajf pakli nebudeme

0 příští národní volbě voliti — ale

jak? Budeme-l- i voliti republikán-

sky slibují nám všecky ostatní

strany záhubu budeme-l- i voliti

ale s těmito stranami zase nám

strana republikánská slibuje smut-

nou budoucnost Tak tedy bude

zle ať již volíme jakkoliv

Pro tohle jsme sem tedy přijeli
do té svobodné země? Proto jsm-s- e

tak dlouho plahočili dřeli sta-

rali abychom na konec vše po-

zbyli a stali se žebráky? Utečim

raději odtud pokud je čas a po-

kud máme ještě na cestu Pojďm-d-

baťuškovy ruské říše kde
nebudeme muset aspoň starati o

politiku"-
-

poněvadž
- srtam o ní

stará vláda sama To by nám

spadla s beder tíž Tam bychon
se starali jen o ío co budeme jísii
a piti čím se budeme odívati a

kde se před zimou a deštěm chrá
niti O to ostatní o vše se již

postará vláda Ano ona se postará
1 o to aby zbrklí novináři lidi

neděsili takovými strašáky do bu-

doucnosti a strčí je hned do basy
neb pošle na Sibiř aby její hodní

pCSSSu 111u111 v u£ut vvtx a v

spokojenosti býti živi Ta vše

naše vláda nedělá ona se o nás

pranic nestará a my se máme sta-

rati o ní

Nevím jak se vám rrilí občané
bude ten můj návrh líbiti ale na

před vám povídám že se podle
něj řfditi nemusíte Zatím ještě

počkejte nějakou chvíli až jak to

dopadne dál Až dostavějí v Si-

biři tu obrovskou železnici pak
nás tam budou odtud třeba zdar-

ma dovážeti a přijdeme-l- i zde tím

vládním hospodářstvím na mizinu

pak se tam můžeme teprv pustiti
Potom s vámi taky půjde

Józa

Jsme linf or palí a bez chuti

když jaro přichází To vše se

nejlépe odstraní užíváním Dr

August Koenig's Hamburger Trop-fe- n
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ZAVAZADLA

Občané státu Ohio usedlí v New

Yorku mají spolek který v tomto

čase každý rok se sejde aby si čle-

nové jeho slavnostně připomenuli
rodiště své Letos byl k banketu

té slavnostní výroční schůze po-

zván president který ač si vymí- -

nil že řečniti nebude přece jen
slova se uchopil Měl k tomu

patrně nějakou vážnou příčinu jež

vysvitne z řeči samé iiž pronesl
Po stručném úvodu pravil presi-

dent: '

"Jest tomu několik let co jsem

byl valím hostem Mnoho se

stěhlo od té doby Měli jsme svá

požehnání a své těžkosti a máme

ještě dnei obé Nemáme vSak

aliancí ani řevnivostí nebo záple-

tek se žádnou cizou mocností ný-

brž žijeme v přátelské a srdečné

shodě se všemi Ode všech ku-

pujeme a prodáváme všem a náš

prodej přesahuje za posledních
ďvou let kup náš o tisíc milionů

dolarů Trhy naše se rozšířily a

hypoték (dluhů) našich ubylo
Úrok sklesl a mzdy stouply Ná-

rodní dluh se tenčí Země těší

se blahobytu Její obyvatelé jsou
z většího dílu spokojeni a šťastni
— Mají dobré časy a jsou v nej-lep- ší

shodě se všemi národy světa

Když jsme se plných 33 let tě-

šili pokoji neporušenému octli

jsne se vstříc nevyhnutelné válce

Tu jsme ukončili rychle a bez po-

dezření že ji vedeme z pohnutek

sobeckých a s neporušenou cti na-

ších zbraní Nemohu pominouti

rychlou odezvu s jakou národ

se hlásil do zbraně Čtvrt

milionu se jich přihlásilo Byl to

dojemný pohled na ten projev ná-

rodní síly Dokázalo se že veliká

stálá armáda jest zbytečnou když

každý občan jest na minutu hotov

vstouditi do šiků národní obrany

Z t£ch posledních událostí nám

vznikly zkoušky a velká zodpo-

vědnost Jako to byla válka ná-

rodní tak také otázky z ní vzešlé

jsou záležitostí národu a musí roz

řešeny býti od něho samého My

všichni je musíme řešiti Jsou

příliš vážné než aby se daly obe-

jiti Příliš dáiežité než abychom

odpočívali Žádná fráse a Žádné

heslo nezbaví nás posvátné zod-

povědnosti Žádné nadávky žád-

né podezřívání pohnutek oněch

kdož nesouhlasí nespěje k střeli

vému úsudku ták nevyhnutelnému
k spravedlivému rozhodnutí Žád

ný politický povyk neufiže odči-ni- ti

naši smlouvu se Španělskem
aniž zbaviti nás našich závazků

Jest to otázka národní a zůstane nf

ookud osvícený nález nebude vy-ťlá-
n

Musíme vóliti mezi mužným

konáním a podlým útěkem To

poslední jistě se nestane Musí

to být: střízlivě rozhodnuto podle

spravedlnosti a svědomí a ono

bude Spravedlnost která vyvy-

šuje nároď musíříditi naše řešení

Žádná velká věc nenadešia v ději-

nách tohoto národa aby jej nena-

lezla spůsobilým k jejímu počest-

nému vyřízení - Sífmuictví' jest

příliš slabou páskou když běží o

posvátnou veřejnou povinnost
Viděli jsme to tak často za minu-

lých časů že můžeme neklamně

předpověděti jak se zachová národ

tentokrát Národní cit národní

svědomí nebylo nikdy silnější a

povznesenější než dnes Stalo se

nové sjednocení lidu kolem oltáře

zasvěceného vlasti a nově posvě-

ceného společnými oběťmi Kdož

následovali Granta a kdož násle-

dovali Lee-- a bojovali a krváceli

pod společným praporem za spo-

lečnou věc Stranické svazky byiy

uvolněny a páska jednoty zapu-

stila kořeny do srdcí Amerického

lidu
1

Politická vášefi vůbec pohasla a

vlastenectví plane neuhasitelným
ohněm u každého krbu této země

Prapor náš byl zachováš vlající na

vzdálených mořích a ostrovech od

lidu všech stran všech končin

vlasti všech plemen věr a národ-

ností
Není a nemůže býti imperiali-

smu Ti kdož se ho bojí jsou

proti němu ti kdož chovají yíru v

republiku jsoiť: proti němu A

tak vidíosěr 2e jest ▼ obecné oškli-

vosti a víBai jsou proti němu

Jedině f korfi se rozcházíme že tí
kdož námi MíVouhlasí' nemají
důvěra ctniWt nebo V spftsobi-los- t

nebo vyšší účel nebo-poctiv-
ý

úmysl tohoto svobodného lidu

jako civilisačnfbo činitele kdežto

my věříme že století svobodné

vlády jei máme za sebou nezba-

vilo nás nedůvěry a odhodlanosti
ale naopak uspůsobilo nás k veli-

kému díla povznésti vzdálené ná-

rody a zlepšití podmínky života

našich chráněnco Nebuďme bázli
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Minulým týdnem vyšlo prvnf
číslo nové publikace a sice "Ho-

spodářské Knihovny" V prospek-
tu ohlašuje vydavatelstvo že za-

kládá Knihovnu tuto za tím úče-

lem aby v ní vydávalo důkladné
spisy ze víech oborů hospodář-
ství První tpis kterým Činnost
a působnost zahajuje jest spi
"Netnoce koňské'' úplné poučení '
v rozpoznávání a léčení všech cho-

rob těla koňského kterýž pro rol-

nictvo Česko-americk- é uspořádal
Dr K H Breuer "Knihovna
Americká" bude vycházeti co mě-

síčník v sešitech o 64 stránkách
velkost 6#xq# palce Dle ohlá-

šení vydavatelů zaujme spis o

koňských asi 500 stránek

tedy asi 9 sešitů a opatřen bude

300 vyobrazeními V sešitu prvním
ualezá se Část první totiž po-

všechný popis jak soustavy těla
tak výkonů chorobopopisu výži-

vy všeobecných podmínek zdraví
idk předejiti nemocem atd V

prvním tomto sešitu nalézá se

pjuze 17 vyobrazení a sice kostra
koně s obrysem leb koňská po- -

drobnosti kostry kosti pánve a

iiJnicli končetin kosti a svaly
ledních končetin '

svaly na těle

kokém dobré a špatné tvary
hlavy předku i zadku vntřní
ústrojí koně zevnějšek a drobno-

hledný průřez kosti Jelikož znač-

ně místa zaujímá popis o výživě a

všeobecných podmínkách zdraví
k nímž vyobrazení netřeba neob-

sahuje tento sešit ovšem tolik vy-

obrazení jako obsahnvati budou

sešity budoucí Všech vyobrazení

připravených pro "Hospodářskou
Knihovnu' jest ke 300 tak že

bude průměrem 33 na každý se-

šit Bude to nejdůkladnější a

nejhojněji illustrovaný zvěrolé-kařsk- ý

spis N
v české řeči Před- -

platná na Hospodářskou Knihov-

nu obnáší Í2oo na celý rok Na

spis "O nemocech koňských'' sa-

motný přijímá se předplatné též a

sice $1 50 Každý kdo si přeje
mdle obdržeti sešit onoho spisu

úplně zdarma když o něj požádá

pod adresou: Národní Tiskárna

509 — 511 South i2th St Omaba
Nebraska

Cecilově a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v

brožurce vfeáadíka pod vvSe uvedeným
názvem kterou připravit p U J Hal-

da pro literární klub Astorovy knihov-

ny v Nevr Yorku a upravil pak pro m3-&n- ík

Midland Monthly Tentočeský
překlad přede tÍUy tvoří brožurku 40

stránek obsahujíc! vyobrazení Jana
Huna Jana ŤAyi Jan Amoí Ko
menskdhoa Josefa Jungmana Cena

pouze loc třeba v kolkách Dva aeSit)
mčsíčrtfku Midland Monthly rbsahu-jíc- í

tttté? přednášku v anslicsně za
jSctS Pokrok Západu —

Omaba

BURLINGTON STATION

lOtft aal Masoi Street
TELEFON 910

Feuilleton

To jsem si oddechl minulé úte-

rý když jsem konečně vykonal tu

posvátnou povinnost občanskou

jako když mi kámen s beder spad-
ne Po dlouhém a důkladném
uvažování jsem si totiž z těch

hodných poctivých obětavých o

blaho obce starostlivých nezišt-

ných inteligentních a bůh ví ja-

kých ještě kandidátů vybral ty

nejlepŠÍ Že je všichni občané
naši za nejlepŠÍ nepovažovali za

to já nemohu však jsem za to zase

já považoval za nejlepŠÍ některé

jež většina občanů za takové neu
znala a tak se to vyrovná Teď

jsme se postarali o naše obecné

tatíky oni se zase budou starati o

nás a bude všecko dobře

Ano bude dobře ale jen nám
kteří jsme naše místní starosti po-

litické s beder složili vždyť nám
ale nastávají starosti nové a to
daleko důležitější Co pak je to
za starost má-l- i nás hlídat uebo
zavírat policaj republikánský či

demopopulistický? Jaká pak je to
starost mají-l- i odhadovati přijí-
mat! a vydávati obecní daně lidé
té či oné strany? Jak mnoho na
tom záleží zdaž přívrženci té či

oné strany budou čistiti dlážditi
rovnati neb stokovati naše ulice?

Vždyť oni to dovedou všicci stejně
tak že naše Omaha bude právě
tak kostrbatá nečistá a plna táš

kářů za té či oné správy Nám
ale předléhá teď starost o celou
tu naši novou vlasť a to je jiné
kafe Musíme si teď hlavy láma-

li uvažováním která strana politi-
cká nás dovede nejlépe spasiti A

to není maličkost Uvažte jen
rozmilí občané:

Vláda nynější nás strhla do

války na ostrovech Filipinských
kdež potlačuje hnutí za svobodu
národa toho Nejen Že válka ta

pohlcuje miliony našich peněz
nic i zdraví a životy tisíců našich

mladých lidí Potlačení vzpoury
domorodců tamních bude vyžado-dova- ti

t četnou : armádu ie4tX na

mnoho let a tak se zde upevní
militarismus Dále vláda naše

podportrje prý monopoly které

ssajf tuk z celého národa

ožebračují ho na mizinu přivádě-

jí ano i zotročují A to všecko

povede ku všeobecné mizérii tak

že naposledy z nás zůstane národ

žebráků a jen několik těch mono-

polistů bude vlastnili veškeré bo-

hatství národa
Při vzpomínce na to viecko

naskakuje občanu americkému

husí kůže po těle a on se hrůzou

chvěje Vidí před sebou jen zká-

zu záhubu všeobecnou nekoneč-

nou bídu a otroctví A jak z toho

vyváznouti? Jak se možno této

hrozné budoucnosti vyhnouti? —

Inu lehce svržením nynější vlády

republikánské a dosazením jiné

pravé lidové vlády která se náro-

du postará o ten největší blaho-

byt o největší svobodu a štěstí

Ono se to hezky řekne ale jen

jestli je to pravda? Poslyšme co

nám zase na to povídá strana
druhá:
- Odpor povstalců filipínských jc
živen jen jejich spojenci ve Spoj
Státech Kdyby zde nebylo těch

mluvků kteří spatřují ve Filipín-

cích hrdiny pro neodvislost vlajti
životy obětující a v jejich vfdci
druhého Washingtoni bylo by
tam již dávno po válce Životy
těch mladých Američanů na Fili-pinec- h

utracené mají na svědomí

zdejší zastanci povstalců Vláda

americká nemůže Filipiny opusti-t- i

nechce-l- i aby se lid tamní mezi

sebou rval a ubíjel což by zavda-

lo příležitost vládám jiným aby
tam zakročily pořádek zjednaly a

ostrovy ty si přivlastnily

Strana demopopulistická dále

chce v zemi této zavésli stříbrnou
měrní na místo zlaté a tím aárod

přivésti do záhuby Od boháče

až po nej většího chuďasa každý

by tím utrpěl ztrát nenahraditel-

ných Obchod a průmysl by se

zastavil miliony dělníků by po-

zbylo práci farmáři by své výrob

ky také nemohli odbyti tak že by
nastala všeobecná zkáza bída a

Co pak se děje? I hle hle! Už

rozeznáváte — Hodiny přestaly
tikat! Vida je hodiny! Ani jste si

nevšimli že tu visí Byli jste tak

zvyklí jejich tikotu Proto jste si

ho nevšímali A teď kdy přestal
pociťujete ztrátu Náhle je vám

tak nezbytný tak milý ten tikot!
Nechcete bez něho být Rychle

přistupujete k hodinám a jevíte
usilovnou péči
—Milé dobré hodiny! Co pak

se jim stalo? Třeba je natáhnout

vyčistit napravit
Vida vida! Jak lehtivou strán-

ku má lidský interes! Třeba jej
za ni popadnout
A tak během doby dospělo to

stávkářství nepochybného stupně
dokonalosti Jindy se ty výjevy
neobcházely bez výtržností bez

krvavých srážek drancovaček a

podobných záchvatů davové vášně

Tentokrát už nic Všecko dávno

překonáno!
Stávka se provádí s akaratesou

vypočítavostí ba řekli byste s

elegancí přísného stroje Na po-

vel na jedno stisknutí knoílíka

tisíce rukou odloží nástroje a složí
se klidně na prsou A dost Nej-men- ší

násilíčko se neudá ' A to
stačí Efíekt je dokonalý

To je tím že se dne? již tuší a

časem úplně převládne přesvědče-
ní že je všecko otázka pouhé me-

chaniky Je zcela zbytečno se

rozčilovat vzbuzovat vášně pří-

koří si činit nenávidět se To

nic nespraví Všickni lidé jsou
sobci bez výminky Ať dělník

nebo zaměstnavatel každý přede-
vším svého prospěchu si hledí

Třeba tedy srovnati oba prospě
chy Třeba poměr obou prospě- -

~— - - -

Dělnictvo žádá lepší podmínky
Zaměstnavatel nechce o nich sly-

šet
"'

Kde je právo? Kdo rozhodne?
K čemu by byly zákony mecha-

niky
A v daném případě dle naby-

tých zkušenosti určí se zákony
dáta se snesou a ostatek se klidně

vyřídí tužkou v ruc-- ~

Velmi elegantní methoda! Nic
k ní nepatří než trochu zkušeno-

sti životní trochu discipliny a
Až bude obecně při-

jata budou se ve společnosti lid-

ské dost hravě vyrovnávati spory
Jako se lehce spravují hodinky
které přestaly — tikat

#

Jsme všichni součástkami stroje
neznámého úkolu Stroj má své
složení a železné zákony své me-

chaniky A v tom je naše dědí

čná bída: známa jen povrchné ty
zákony! Anebo je docela nezná-

me! Odtud všecka nedorozumění

zmatky spory srážky revoluce

převraty všecek obsah dějin Ne-

dovedeme jeden druhého ceniti a

nejraději se navzájem podceňuje-
me A nevíme kdy v té věci bu-

deme dovednější!
Jedno je jisto určití cenu práce

není hravý problém Není to

přímka o dvou bodech Bod a)
suma osobjf námahy bod b) zá-

sluha o celek civilisace Kdyby
oba tyto body rozhodovaly pak

by mzda horníka v uhelných do-

lech musila být rozhodně vyšší
nežli na př honorář slaveného

operního tenóra Kdyby dnes
všichni operní tenoři vypověděli
svoji činnost žádný z oborů vzdě-

laností nebyl by se zastavil dílo

kulturní by neutrpělo jak? při
stávce uhlokopů Leda obor —

impressariů že by snad přestal
pracovat A přece jak víte platí
se slaveným tenorům za večer za

jedinou trii třeba tisíc zlatých A

i víc! A pilným uhlokopům za

celý den práce — pel druhé zlat

ky A při tom se ještě ozývají ne

přejíčné hlasy že to — dost!

Umí věc pěkně povědít a obyčejně
v pravý čas Ujistil národ že

nezamýšlí zaloŽiti stálou armádu
že nenávidí imperialismus) že jest
protivník despocie a že nezamýšlí
nic více než zkusit sílu svého ná
roda ku povznesení a zvelebení

vzdálených zemí jež nám válkou

připadly a jichž se zbaviti nemů
žem ani kdybychom chtěli Po
věděl Že má nezlomnou důvěru v

Amerikány aby zabezpečili život
a dali svobodu a příležitost k vy
hledávání blaha — jak stojí v

Prohlášeni nezávislosti — těm

vzdáleným končinám které nám

připadly válkou

Dejme si na to pozor
Také alianci anglickou zamítl

Nemáme prý žádnou Ale nějaké
to dorozumění přece jen muselo
mezi jeho státním sekretářem a

anglickým vyslancem Pauncefo- -

tem být Však se to ukáže Za
tím pokládáme pěknou tu řeč za

první volební v nastávající presi-dentsk- é

kampani D N

Yýznam stávky

V Národním divadle co vy-

pukla stávka hrají jen při půl
světle A to stávkují jen ojedinělé
uhelné revíry! Kdyby z nenadání

přestalo se pracovati ve všech
A 1

vůbec všecka divadla by přestala
hráti Tak souvisí uhlí 8 drama-

tickým uměním A jiné souvislo-

sti! Škoiy by se zavřeiy diiny

továrny a kanceláře železnice by

nejezdily obchod by uvázl novi-

ny by nevycházely válka v jižní
Aírice by se zastavila ale také

činnost společností míru by ustala

básníci y již neskládali žádné
verše novinářům by vyschly ka-

lamáře vědátoři by umdleli ve

svém badání a vůbec se světlem a

teplem přestal by ve vzdělaném
světě všechen život stroj vzděla-

nosti by zůstal stát — mráz a tma

by zavládly na povrchu země-

koule

PČkný experiment z fysikálního
kabinetu tahle stávka uhlokopů!
Jako když od velikého stroje od-und-

pobočnou stěnu Vidíte

dovnitř jak zub do zubu zasahu-

je jeden druhý tlačí a otáčí Vy-

táhni kolečko a—stroj se zastaví

Sto metrů pod zemí přestanou

kopat černou hmotu a na povrchu
zastaví se celý aparát vzdělanosti

Píkný pokusí
--— v:r

#

Bylo také trochu účelem stávky
dokázat účasť skromného dělníka

z podzemní sluje na díle osvěty a

vzdělaností '

A důkaz se povedl Nejen
skládat módní veršíčky malovat

módní květinky a kapat si do šátku
módní voňavku znamená 'vzděla-

nosti

A bylo zapotřebí důkazu Nebyl
nikde pravý pojem o věci A nikdo

by si bjl zásluh tichého pracovoí-k- a

z podzemí hned nepovšiml
Už se tak rodíme v nevšímavosti

k zásluze druhých
"

—Tam dole ▼ zemi že je mnoho

uhlí? A nahoře že ho potřebuje-

me? Ah zajistél Nemůžeme

bez něho být- - Třebi dobývat
oblil Nu a k tomu jsou havíři

aby dobývali oblí! Jaká v tom

zásluha? To se všecko rozumí

samo Bývalo tak od začátku

Uhlí přijde % dolů do obchodu

Ráno je přinese uhlíř do kuchyni

ÉillWPin

lllilíf®

Všechny osobní vozy jakož i vozy
pohovkové dráhy Burlingtonské opatřeny
jsou šiáky pro zavazadla v nichž dosti
místa jest pro zimník klobouk kufřik a

deštník
Pouze jen ti kdož pokoušeli se o

směstnání všech těchto věcí do košíčku

2X2 Jakéž nalézají se na většině dráh

uznají v jaké míře zařízení burlingtonské
pohodlným jest

Denver a západ Chicago a východ
Kansas City a jih St Louis a jihovýchod
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