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HOVORNA

IťnoM 4oty plnm ménra tiutel oit
tfonédojdoa nriímnati odpovtdt Do-pt- y

nepMpiiB Bnonymnl nle-jn- a

pohodlného miU ? koti)

Humston Neb — ProBil bych
Van o vyHvétlení v Hovorné ida-l-i

přijal kongres a prcnidunt schválil
zákon povolující navrácení osad ní-kfi-

Otoo reservace penéz které

zaplatili za pozemky nad cenu od-

hadnutou Anglické noviny píňí že

ano ale ve Vaíem lintó jsem se toho

posud nedočetl Váo Černý

Odpoviď — Uéinili jsme ohledné

toho dotaz ve Washingtoné a obdr-Jel- i

jsme náhled ujfcí odpovéď: Mi-nu-
lý

kongren zákona toho nepřijal
ale týž byl znovu navržen v tomto

zasedáni a jest nyní v rukou komise

sněmovny poslanecké Mftže být že

projde ač v tomto zasodání pokra-

čuje jednání příliš volné a nelze
ničeho připovédíti

Schnjler Neb — Žádám vás
bvste bvli tak laskaví a vysvětlili
nám v Hovorné co jest řlovřk

a co jest nevéreo

OJpovžiV — Svobodomyslnýji
jest ten kdo jest pro svobodu jak
občanskou tak i duchovní a nábo-žensko-

u

zaujat Nevéreo jest ten
kdo nepřikládá víry naukám nábo

ženským

Tuhla Neb — Prosím adélte v

Hovorné jest-l- i je zodpovědným kdo
v odíIosU línému na cli ubíiíuio a

křivě jej obviňuje
James T Kus
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Mr HtoT iiídoacno najmíoi iatý dl) obno--

eny rxtatek u aplátky tfebiu daattllata
Niiru iiřjcdni aa toliko o komlal r prodá}! )ak

íaiito a nikU rýoh wnli ldlm oybrl I o to
on Ivm hlavu kiitdimn kqol nill konpl mi
rAletntl toUl aby doaUl dobry rytuh a km" ti

[Abatraot of THIo] a tak nabyl přoaTÍdenl a
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n ám LEPŠA & MUNDIL

veřejný not&ř
VE WILBER - - NEB
Vlnchnv br&ca notiřaki tamo avlkni hA„

Hlirávni TvHwdt Pantu na iuumaV í(ín(
ta velmi aUka íroky a na vyliodn apUUiy -

aiapnje naioiia apdianuvyoh pojtttujloloh a přr
uiarnioD apou-cnoa- Dioabolett akalenoat v

tomto Obora lubezneuk řidni vvřfannl nhxhnila
jemu avřníbo Knpa]et-- neb prodáváte
ninato ae B nl l_

více ne! co celá ikoda obnáší po
valovat se po soudních síních a míti
souseda zapřísáhlým nepřítelem do
smrti který škodí kdy a kdo tnftžo

Kozurnný člověk rozumný soused

vždy uzná křivdu kdyl by jinému
1 zpQsobil nerozumný a zlomyslný
est-- li dobrým příkladem není na
epsí cestu uveden po zlém doiista
ne Jak v ]) praveno požíváme
zde všichni steinveh tiráv ien 2a

spravedlnost bývá někdy slepá a

vždy přijde draho Kdo myslí že

jo lépe dáti 12500 advokátovi než

utrpět ztrátu pětky neb desítky ten
má po ruce zákon Mfiže Žalovat
za náhradu íkody mfiže dobytek
zajmout mfiže to tak narafičit že
drůbež po nasycení se na cizím poli
zastane ležet mrtva — což mu vše
soused pilně s úroky oplácí

Ovratonna Mino — Žádám za

laskavé sdělení v které tiskárně byl

vydán spis páně IJetlachftv Buďte

tak laskaví sdělte nám v Hovorně

kde ono slavné dílo bylo tištěno

J II- - Soukup

OdpovfoV — Na první pohled jest

patrným že ten tak zvaný "spis"

nebyl tištěn v tiskárně Mohl být
tištěn v kovárně v patderně neb v

prasečím chlévku ale v tiskárně

dojista ne

Dějiny Čechle

("Jftifory 0 Bohemii" iřptal Robert Jí
Virken tpUovatel díUi Mirtyrdom

of Literatuře a f 9)

(Z Am"rfokého OWn)
Právé nám bylo zasláno ono velké

dílo páně Vickersovo o kterémž ji!
dávno mezi námi bylo mluveno a

jež kaidý horlivý našinec zajisté a

dychtivostí očekával totiž jazykem

anglickem sepsané dějiny českého

národa je! sepsal mezi námi dobře

známý a nám vsem velevážený pan
Robert II Vickers a které! vydáno

bylo pomocí tak zvaného "Národ-

ního Výboru" Znavši již dávno

příchylnost a lásku tohoto spisova

tele a jakými! k národu našemu co

Amerikán lnul byli jsme ovšem ji!
předem jisti že toto velké jeho dílo

da toho byly vždy vznešené bez

jakýchkoliv sobeckých příměskfi že

byl vždy pro svobodu a povznes
člověčenstva při úplné schopnosti
skutečného dosahování takových
cílfi on líčí dále jak se barbarské
sousedstvo k takovým snahám

ušlechtilých našich předka chovalo

jak bořilo každou jejich vznešenou

tvorbu a jak konečně při používání
lotrovských prostředkftv a cest těm

to vrahům české slávy a českého

úspěchu se podařilo náS ubohý národ

učinili největším ze všech mučední-

ka svobody a osvěty všho takřka

člověčenstva on líčí jak vysoko
naši předci vynikli v slávě skuteč-

nými zásluhami a jak hluboko byli
svrženi v propasť sobeckou zlobou

Vse to jest podáváno dfistoině bez

jakéhokoliv ůsili o vyvolávání kýže

ných účinku a vesměs na základě

citáty a autoritami velkých histori

kův všech velkých národu opodstat
ňovaných dfivodfi Sloh páně Vic
kersftv — ač byl s jisté strany česko- -

americké do jisté míry kárán — jest
nejenom dobrý ale i pékn a zcela

historika dfistojný Buďme spra

vedlivými a nikoliv ješitnými samo--
libci kteřř by se rádi tím "povznáše- -

h že i dobrému spatné Btránky

dovedou vytknouti My výtku o


