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tředkujd zulitkování pMil A při-

vádí j ďt tibhu Kapitál dornt
Ielf í je t ikopviá hřivna Nepro

Iá inÍteli ani obi cenatvil — ni-

kdo nt avéiA nemá i néj ulittk
Pěnilo Jou k tom n aby obíhaly
Jvko krev v útrolí třteaném jdjich
obhetn liví a tIeo apoleéenaké
S hováte li hotový kapitál kde th-atin- e

neplodným iolvatuJelo lí!y
tleii apideccnakéiiiu — hubíte Je-

ho fivol A polom atřlujete jaká
nealýi haná bída o peníze !

Leč mluv a nemluv aplaienoat
a bláznivka mpzi lidem nikdy

Stane v divadle poplach
že hoří a pár tuctft oaob při jde v

davu o život a o zdraví kdežto by
ani jeden nebyl poákozcn kdyby
zachovali rozum Stane no poplach
že banky jaou nejiaté a na a ta jich

popraaká a lidé ztratí třeba miliony
kdežto nikdo nemusel při jiti anad

ani o dollar a prOmyid nemuail býti
zmrzačen kdyby lidé byli žlutali

při rozumu Jednu jedinou dobrou
Mránku má takový poňetilý po-

plach: Urychlí pád Avindlernkých
bank a podnikn které obecentitvo

tlepě "bfimovati" pomáhalo a kte-

ré dřívo nebo později ovitém prank
nouti munf
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ukl&dánl ji h ď tnihel a punéM h

t to hdjhnraf co lid dllli luMd

1'řfdtié jitu peiifie ty doma mohou

hořet m bo nkra leny hfti t% dru
It A tfá I úrok a za třetí nutí velké

fabriky Jiko na f n- - burtké vál-

covny al# ' zavřely proloíe iemo
bouře na banku drafty a řeky je!
je obi dochází vjmřnítí za

hotové pěníte jii hl mají banky
liedoalalek nemohou dlli!rlvu vy-

plácet a tím nuceni jou výrobu
iatavit Zi nějaký cat budou

lidé kteří aí Z bankn peníie odne-al- i

domu nuceni liti a t'i h penza
[rotrávití je potrvá li tíien tato
dlouho protože nedostatek peníz
na bankách řecku práci zaratí —

Každý by m1 vfdéti lu banky jen
tenkráte mohou plaliti úroky z

vkladfi když peníze u nich uložené

zane 'ozepftjčí Manky jaou tedy

jen proidředníci mezi půjčujícím a

dlužícím ne lnou jen fprávei či

díivfrnlci majetku jim uvěřeného a

není tedy poctivé ani tduíné když
lidé kteří bance peníze iivé k roz

půjčení nvířili tyto od nich bez

potřeby požadujou To jet nej-jitttčj- ií

uťata ku zničení obchodu

Tato zemč neobejde hh bez bankft

ohromný dli obchodu dřje hc

bankn Ony Jhou y

lidu Chce li lid banky
zahladili m povrchu zemé má lo v

moci —

Pan StalTord jaHiič vykládá vře
o kleré jame už nejednou ve Slavii
mluvili Duj mu tomu že ]intá ban-

ka má pul milionu dollaru vkladfi

to jcitt lidé Hvřřili jí pni milionu

kapitálu Aby mohla banka pla-

tit lidem intereny krýtí výlohy a

riénli zink niiiMÍ ty peníze z nejvčt-A- I

čúhIí rozpíijéit aby mohla
obchodníkům a fabrikautum

milní jim tlínkontoiutt úvěrní papí-

ry to jeKt odkoupit jim za hotové

peníze rozličné noty aumčnky kte-

ré v rukou mají a čekati až lhůta

jejich vyprňí aby nudila za nč kol-lektov- it

penízu Na hotovonti pro
běžné denní požadavky drží banka

jen jiHtou Humu peníz dejme tomu
50 tinío dolaru což dle zkuSenonti

v obyčejné dolé ponUčí Manka

j "jako zlato" a žádný nemá pří-

činu báti ne u ní o jediný cent Ale

najednou nékdo zvedlo poplach že

"banky jnou nejjiHtó'' béžl pro
peníze druzí vkladatelé jako ntado

ovcí běží za ním banka ncinuže

najednou vyplatit půl milionu dolla-rf- t

jí Hvčřených protože nemá je
hotové na hromadě ač jeHt uchop-

ila vyplatit každý cent mňže li jen
vyčkat až vypřít lhůta půjček a

papírft které drží — a naulane-l- i
"run" banka munf zantavit výpiatu
Ta nejnilnější a nejpoctivějSí banka
na avětě niUMÍ praNknont jeHtližc na
ní vAichni lidé najednou Žádají

peníze které jí aviřili k obchodu
a rozpňjčení neboť žádná banka
nemůžu nv6 požadavky najednou
kollektovat ani hotové penízu ne-

chat ladem ležet v kane

SplaSený ubílí lidu na banku jo

proto avrchovaný nerozum a zrov-

na zločin proti obecenntvu Má li

některý bankéř řpatné úmyidy ten
vám nebudu napřed vyplácet tinfco
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Kol&rltl cílili le Jame ii(hlií ay
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Ityl a nebo neliji ?

Ter znovu dostala do proudu
otAxka da-- li byl arnb nebyl nijaký
Jan Nepomucký e nvi U avatek
avatého Jana Neiiomuckho ktrý
míl býl jnavř ře l tti aty lety

utijen to ví ovAftu kadý Vak
jil to Je církev uvata dala ni ujiti
tak kninni' jiMleiitoati ku veliké

pftÍHtyleli5 oilavi je aamo ai bou ne

jak jiodezřelt' A tu není divu že

nu ta otázka dóatala na přetře Je
likoi vznikla o av Janu pochybnoat
iiitubt t intftfi L riMkvli r4itb it tit

wlný jrynycíl Ve víra kalendáři
"Meči ' pojednaní o veci to kteréž
řeholu benediktinu v Chicagu rt i~k- -

nouli dala a zdarma rozšiřuje Vftak

v Cechách vyřel též upin Dra Jana
Herbena pod názvem: "Jan Nepo-

mucký por dřjin iehkých m církví
řiniHkou" v némž ho ulránkv přetiné
hÍMlorickú podává ne v Se co je známo
o Janu Nepomuckém
Kniha jent velmi poutavá rozdó

lena na 7 oddílu a nice:
I odd Doktor Johánek
II odd Jak roHto legenda o Janu

z 1'ornuku

III odd i ot blahonl Jana Ne-

pomuckého
IV odd Z Cech do lííma
V odd Iilahořečení (1721) a uva-tořeče-

(17ii) v SUm

VI odd Na Klopách iléjepimiL-h-

bludu
VII odd NyncjSf Hlav Hporu
Tento Hpin vydal 'KřeKťaunký I'o- -

wl" kterýž ovřem není tak boha-

tým jako Nvatá řeholu a proto ne

mňže híh ten rozdávat nýbrž pro-dáv- á

jej aó za cenu každému při-(dupn-

totiž za 25 centu Majíce
za to že některým naSíin čleiiářílm
bude zajlmavo Hlopovati dpor
objednali jnuio nť-c- výťiNkn jíhu
ponlednéjřlho a zaílemu j-- j pnutou
kamkolivék za 25 centu Kdo chce
neznali též druhou Mlranu totiž vy-pná- ní

třeli divu a zázrakft které

patronu čcukému ho připiHujl obdrží

Bpin "Svatý Jan Nepomucký j atron

ceHký" zdarma když mí oii dopííe
lna IleholiSv Prokopa 18 ttThroop

Cli) j11h Na ]irltnftv: ' 1

poŇlete 25 centu na
10- -) Pokrok Západu

Omaha Neb

Jednoduchá a dobré

Za nynéjňí doby zvláňié v zemí

této velmi mnoho lidí Mileno jHt
boleHtným neduhem — revmatimem
a včtAina jich zkouší VHemožných

proMlřeJkft které kdo jen radí A
rířeco jent léčení jednoduché Seoe-fú- n

lék proti remnatumu (láhev za $1

zničí veAkeró zárjdky revmaťHmu a

tSeverih) ol) Golharda (a 10 ct)
rychle odstraní víechny boleMti Kdo
Htlžen jext oteklinou nějakou boule-

mi křečemi bolemí v kloubech a v

zádech nechť opatří ni Severu v olej
nv (lotharda

W F Severa
Cedar Rapidu Iowa
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i'iiky v&elljakó tlif kapky olejíčky
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) vodičky pilulky zkrátka víc
čo do lékárny jnitH rfiiravuji t!i
rorllcné maxáni pro lidské neduhy I

ířebniny jro dom4c( rvlřata a vét--

ifni dílem trefím dy na to pravé
Wku S?verovjeh a Jiiiýcli t z patent
ech mám l(--í hojný výbřr jakož I

irvy Stf tce olej na barvení i na Btro--

e zkrátka vfte co v Kkanif mívají
'vláitě velkou zánobu mám vftech vé
í z kterých se recepty připravují at
sou jiz z Cech anebo od doktoru zdej
'ch Dlouholetý cvik mnfi da! mno- -

ou zkuňeiumt a ta pHSIa a přijde

inohým krajanům vhod — Zvláštní
aroHtlívost věnuje receptům
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k'lelto ph"l 40 lity l (Vrlift ae
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(MltrMi k il aě I fial akoilť — a

lotniJi--l velmi ni' fiťun (nliizili
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tomu tejiné málo jře 40 let kdy

lUtlfiVk al ve avtm Slovanu (dne
7 kvílná lM) juk tiulidiiji:
"Tan Kurban oisl již vé MS1

venakú 1'uhled}" vydávali a nice jnk

bylo prťdvMiti zae v mUtnlm mi--

řeci iSLv Noviny ve VMni jou
nim tak6 f tuhém oru a opřt ledy
budou Slováci ve velmi dftlcíiló vřci

na dvř ntrany rozděleni Mezi roz-

ličnými důvody které uAdí pp
Řlúr a Jlurbau jeílř před r 1848

pro potřebu aby ne na Movemtku

pnalo v míatním nářečí byl také

hlavní len že tak epláe vyrovnají
h tclidejíí maďarskou vládou která

by jim byla prý mnohem nepřízni

vejíí kdyby čenky pnuli Nyul není

již žádna maďarská vládu naopak
vláda nyní panující UHtanovila núí

jazyk HpiHOvuí také za vládni orgán
na Sloveiifku a přece p 11'irbnn

vile Htaré hjiUKoby ivé Hned první
Hvaek jeho jent zane jen jazyková

polemika a ačkoli praví Že ne o tyto
z&ležitoNti hádali nemíní jtuie přece

úplné přeMvdceni že neprojde ani

jedno č(h!o bez hádek h druhou stra-

nou vícobecnýiii Hpidovným jazy-

kem pijící My ovíeiii neímdeme

hu m p II urbaneiu o jayk hádut ale

kdyby okolnoHli tomu dovolovaly
dukúzali bychom p Karbanovi ukuť

kem že Slováci lépe po jenku roz-

umí a také raJéji cltají než jeho

iieulovankým a iieHrozumitelným

niobem pnanou novoulovencinu kte-

ré neumí p llurban jinak národního

rázu dáli nežli užíváním hlov nej- -

vulgaruřjilch ' o kterých on čanto

myail Zejdou pouze HiovetHKe Kle- -

_t ' -- i i i

rycu zaiím aio u hub v noím yu
vesnicích také užívají"
Tolik Havlíček ve Slovanu

Tehdy jak patrno nebylo jiné
stinouué řeči na Slovennku jak čenkó

& Čechové v Čechách b
Oecho-Slová--

ky

ra Slovennku atáli v úzcích Mty

cích Mnozí iihmí buditelé národní

byli nyiiy Slovače (jako ku p? Šafa-

řík a Kollár) a zinkali ni o probuzení

ducha národního záiduh nehynou-

cích Aniž ta npolečnoKt "pinovné

řeči byla mi ad jen nakrátko nýbrž

trvala od dob ucpami-tnýc- Vždyť
v dobách pobřlohorhkých kdy bylo
zločinem v cechách býti protentan-te- m

a jen lajné tu a tam jednotlivci
IíIúhíIí e k víře oteft vých paíová-n-a

byla čenká "píama" ze Slovennka
A L t 1 iAloaoníivfm rtfilotifiim řfau Íí

JOHeia iLOovoieno v cecnaen Jim '

vyznání než katolické přivážena

t
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Kolej v Lincoln

Škola Western Normál College v

Lincoln Neb právě dokončila první

Hvúj roční běh a 108 studujících ze

vAech končin Sjíojeiiých Států Dáu-Kk- a

Cech Anglie Japanu a Kanady
s proHpěchem hIožíIo Hvé zkouSky a

dostalo své diplomy Kolej navňtě-voval- o

lofinký rok celkem sedmnáct
set a dvacet osm studentu Pííští
běh zahájen bude dne 5 září 18ÍI3

Můžete vAiik vstoupit do koleje kdy-

koliv a vybrat! si svůj předmět My

vám zaplatíme cestu z vašeho domova

do Lincoln Neb na každý běh sto

mil až bude víc splaceno Též chce-

me několik mladých mužů aby si

oddělali stravu během školního roku

při návštěvě školy Mnoho českých
studentů se zde Již nalézá Některé
předměty vyučujeme v české řeči

když jest o to požádáno My Vám
můžemo pomoci Pište nám Cirku-lář- e

zasýláiiy zdarma Adresujte:
Wm MCrnaii pres neb W J Kins-le- y

laj Western Normál Collee
Lincoln Neb (tdhklk

Zdravá žena

Zdravá žena jest základem rodin
něho blaha zdravé dítky blaho to

doplňují Každá manželka která
muže svého miluje každá matka
která dítky své má ráda musí dbáti
toho aby zachovala si zdraví Jak-

mile vAak zdraví jest porušeno
má

zvolili si dobrý a bezpečný lék aby
so zdraví co nejdříve vrátilo A tu
nemůže býti dívkám a Ženám odpo-
ručen lék lepší nežli jest Senertio

lleyulitor iemkich nmioci který
jest pravým dobrodincem žen Veš-

keré pohlavní nemocí ženské se lé-

kem lim vyléčí Cena ti Proti nezá-živno-
sti

zatvrdilosti stolice a z toho

pocházejícím bolestem hlavy jest
výtečným lékem Suvtrtlo Životni
llahdm Cena 75 ctfl Zeny s dívky
zkuste těchlo léků užívejte jich
delíf čas a budete spokojeny a Sťast

ny a vámi všichni kteří vas milují
W F Severa

Cedar Rapidu Iowa
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