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pro tttvofl Ttťil kfál# tnUhn
n jpjflnljí In jnři jl rt#o# Mi

ta do ii ii rtkoiMkďi nrinamma
nik 1 ftrirumdtul ' král Jít4 ikií
itariA {(jjnfii 6iyM ()n tm
menat miamoiiá domd kriU (i4rn-- d

jen] první I polrdiil hájil v Vy

roji právo dvobixlné volby ♦I4]c
a tudeíního králem vtkorátátil
veAkeré tniH l polilíckí miIčf nkí
iriviií fMtavril adniiiiintraénl
I5 tři I to práv titul králn čexklio

jent potiíff prázdnou frál
A dála (tr CHI): "Od té doby

Čechy řjaly po dvé ntfi let f pánek

politické amrti Ale jakkoli ná

rodnost řinká byl potlačena pře
c hrdy titul králů čeWho po dlou

há lota tvořit nejdražAÍ fát cÍMařova

ilčdictví Politika rakouská

( rakoukčho domu) jak vyznačo
na jil roku 1030 imičřovalu k vyhu
beuí ulovniii-kýc- h i)roliiontí a řečí a
k založení nčmecké řlío AvSak Ua- -

kouko tikdy nebylo a nikdy nemo

hlo ne státi třelem Nernectva at? se

Mtanovinka uárolopÍHnčho ať zemč

piitného V technickém ymyolu ní
inecké a rakouské císařství po léta zna

menalo totéž až Sulová ukázala jak

lichý jent nárok Hakounkn aby pova
žováno bylo za velmoc německou
Pokua pončmčiti Cechy okázal ne

naproHlým nrizdarem "

Ano čeho nedokázaly hrřizy tři

cetileté války toho nedokáže ani

německá tuenAina v Cechách anebo

CÍMlajtanii
1 Vickers praví dále

(Htr 752): "—ačkoli starožitná prá
va království nelnou donud vyboio
vána zajiStčiia jest přice vttíí čánt

toho co obitahujl podutatného Pa--

idrové vy a Aulebnó liby a Let-t- re

de MajeHté ho ji£ přežily
IUkouMko Heznalo klam pošetilost i

nelidckont svých vytrvalých řnah

zničiti nadčjo lidu soukromý únidek
a liJové názory o právu a křivdč

Kéž se Hiovatel neklame! Kniha

jeho jest jak praví sympatickým
darem čekému lidu jehož osudy

jej zajímaly od té doby co poprvé o

jeho jronáHlfilovánl četl kly žád

ného Čecha neznal a studiu cekých
dčjin se oddal z pouhé nympathie a

potlačeným národem
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li ex li lil CViih ioiue lOo

Two Bivi-r- t Wl

ř?ílricly ii tnvolcy
Máme holnou zásobn SnLIA a
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♦I }filM Př'Mí# i4inniKn
mf'i t K vftřnfrt díj }#!'
tj In p l d"íiř#řti páníl Ji'vlt4
k- - řii o lfálf i"ki#fH" whi tlili
ftl plíiiifi'i f A HUň'tl
ttkfrh rn4m á'itním I

piiJHtf řt4b#Jiri{vl v t í'ti ni d'i jd
ftolio Mílí'#-- m4m dot j#

kf'ilky do tiof riárrt scliilí
Ilmin ip Jerik 4 ďd4iU
r4 telikýrb ápťi hu jdn I uj-- t

JnonjMh ťiřiíi 14 lské
foptiblirii tt4iá léna pridtilov
joiin mnl-l- svým ta nsj hop-nřj- ií

sílu nii)4ni dřtl Jjioh
jvk' ní na álraty

republiky To j pohova Drail
úřř Ififtl n k váli tomu snvl aby
♦ Ire doptávali dputátu ala k táli
dobré téci n4Iediijí v ohledu tona

prcidenU Tak mnohé úřední

UjeiiMltl ifttans v rodiué neboť

leny jako klerkové so také v Ka-

merunu ostfdčily Vychovatelství
jest úplně v rukou jejich a univer-

sita nemaži mít lepil fakulty jako
ona i profesorek sestávající Jnřktrá
jest ješté dost mladá a kluci čím

vío dorfistají tím lépe se u nich

ucí Jen jedno naplňuje naše pře-

dáky starostí žo to naše potomstvo
vypadá prý jako s tvaroho jako
bychom do smrti vychovávat! tnili

Žižky ! Tady v Africe nám toho

netřeba ano nám netřeba mužů

statečných nám netřeba charakteru
nám netřeba mužfl upřímných a

poctivých V naší republice jsme
všichni stejní a na takové maličko-

sti se neohlížejíce pilné a stále
vážeme písek vážeme i nibo
rfižence vyvážíme je také do krá-

lovství českého jsme samý "busi-

ness" samý "job" a jeden druhému
tu skývu chleba jež vydčlá nezá-

vidíme neboť jsme— v Aírioe té
černé Africe Papriky jo tu dost a

ta Štípe a horko—darmo mluvit

La blrlppe
Při znfeiil chřipky LÁ Orippii) v mlnnlyoh

obdoblob bylo Kvilmontf hodno i U kteM

pol"hU n Dr KlngaNaw DIoovry nejen la
rjcble vyleflll le nebyli proniilodovánt

zhoubnými následky po Utn Dmool Tento lek

id tn mltl tEvIiUlnl tlu k epdeobeui rychloh
TjrlWenl uoji-- v pUpudcoh chřipky l I pM

vteoh nemooecb hrdlit praon pila a vyledil
dlnnlio trrftjlal pHdy ntduoliy etane ilmuioe-Zknut- e

bo pfi'TdOte ei NokUme váe —

Lehvlíkr na xWjuíka a Ooodmen Drng Co v
Omabe ()

Chcete koupit harmonium ?

Máme harmonium (varhany) Ster-lin- g

které mftíem prodali za cenu

poloviční Jest to druh Pearl č 18

se dvěma řadami píšťal každ4 o 2}

oktávě Obyčejná cena je $7606

My mužem jedno obstarati některé-m- u

z našich příznivců za cenu polo-
viční totiž $3750 Není to snad

nijaké harmonium z druhé ruky ný-

brž zcela nové přímo a továrny a
ovšem že zaručené Katilog v cěml

vyobrazeno a popsáno zašlém k pře-hlédn-

na požádání
(tdth-t- f) Vyd Pokrcku Zdp

Yóóný žid
Není díla kteréí by v romanopisec-tv- í
tak jiotitalo všechny vrstvy čtenářů

Jako "Vičný žid" Jest to román

světoznámý který každý Čte se zalí-

bením Toto velké dílo Čítající 1226

stran jest nyní k dostání úplné za Je-

diný dolar Sešit na ukázku pošle se

ochotně zdarma každému kdo ofi

požádá pod adresou
Knihovna Am Omaha Neb

Aírk l'M nlhk4My lyli t

knj Nlw I ftjtif jit l prirá
fMffn řillififtl f ffp ilf ik I

I n h'itik4( I {ořtřhl tpUil
I4ff M'nf " I řn4m tn jm
ltlll SI km mAJ h-f- f okf
r#řtl Nwl ltM (1 jl lttli
mIí vmí# kfl tnktn ivo

fltl f'f4f fh't hlh't yt
í ftlt lfkt nrlfpfítf kt
4íhIwI tíkolik l kjch řt'f jít
#k'i J"iiiii fM dtlml
ký K fftř'i% ekoi $m Ví

l"i'i r44 I# ltn A f řr--

(trhj kM flitii it

rkf# Jm j iiil Vt)ntll a

tof ) vlilftl bifl ItJefrJ fi4řflif)l
krln- - ! r t 't f fA h"f k'
nroin4 hork' a eil tjřv U

lli#ft S Ji jl Jíl koaiiií
N oif JMru tuklm tttltn

přijtt byl i4kon# ktffml tý
rob llbofji b ti4"ii ifibo lni
i#ml Hjrfj-nfi- h Híáferh

r h f Kmrqrni r'iihxr4 t

ktinjo 11 1 tkl a pOr4tkf bfll'l
n o rovnám pfávs a Jořuiiváfií
iMobřiMi f4v Jdf't!ífcft pouk
i'ij- - na to ) president a konren-níi- l

pijou 4tnipifiké
1 končn£

mířil hutiioalf vida lf
ltri4 opatřeni velic roiumrtl

k 1 ak ttké i% Ukovali veder

pít nápoj liliová ! Na lémln rť-m- u

i olileh n Iravotfiíuh přijata
byla výroba patcntníih medicín

vielikých břeček tajných lékn a

i4iračných matl va #právu
vládní neboť v Africe vyskytuje
so mnoho rfliných nemocí a muf
na kuří oka jel náhodou no hodí
také pro žaludeční křeče jest přímo
k nezaplacení Vláda to vf a dle
toho se i řídila Ceiké báby při
jaly za to na konferenci své a zá

zračného obrazu rnatk) bolí v

Kamerunu— jest to naso nejlepSí
místo poutnické a vládo hodné

vynáší— adresu díků Tříčlenný
výbor sněmovní jenž resoluci c

útlých rukou žen přijal slzel samou

radostí nad tímto projevem uznání

A jak se pěkné urovnáváme na

vzájem VolnOHt náboženství v

tom jest jen na prospéch Ať
katolík protestant aneb svobodo-

myslný nikdo nikoho neuráží

Pravý to národ ŽiŽkffv a Mistra
Husa Statečný— nio to nestojí—

pilný Ostatné mnoho dřít se ne-

musíme každý máme stojný kus

pozemku každý stejné si jej vzdě-

láváme stejných práv požívajíce
Pouze úředníci zástupci vládní a
lidu aby bylo vidčt jejich šarži

mají trochu víco Dřlat nemusí
nic od tobo tu jsme my kmáni
Nerušená spokojenost vládne všude
V rodinách jen Hamá láska dítky

naše vychováváme si zcela po česku
a oteo i máti ve všem jim jsou
vzory O rozvodech pádných pro
jevech rodinných nikde ani slyšuti
a co jsou vlastnč soudy již ani
nevíme Náš rychtář zastává ten

bohumilý úřad jedinč proto aby
mil včtší deputát a my mu ho pře-

jeme O politiku ho starat nemu
símě to za nás naší páni úředníci
všechno obstarají vždyť oni to
právč byli kteří vynašli pro nás
tento Kamerun oni pomohli nám k

lacioým timto rozsáhlým pozem-
kům písčité poušti kteráž včtší
Jest království českého oni dali
návrh na zařízení této veliké české

komunyčcské republiky aSpojených
Státu českých — v černé Africe

Ujalo ne všelikých návrhft jež no

ani provésti nedaly když ještó jsme
přebývali ve Spojených Státech

amerických dost proč by so tako-

váto k70Htná myšlénka ujati ne-

mohla ? Myšleno a udiláno Teď

jsme tu na písku pČHtujemo vše
možné co se jen dá zejména
kaktusy a tu a tam kousek třtiny
cukrové abychom nezapoméli jak
vlastné vypadá Krajina kolkolem

jest pravý ráj-- na pohled Pří-

bytky naše jsou velioo čisté
nábytku nám mnoho netřeba a to
oo jsme sem přivezli prodali jsme

liti rm refiiřjll jjjr tiAro-Irt- l

l!)í lifrrifťi 4lky loj n)l-r- J

í'Uujif tiornot 1'h'ilftiifm lhotu
tnitřnlmu V té jřiříofi íjlttty
Joti ivlSl6 kiíitoly: 1 (1'fkhoJ
(U t lfiv u jejich jolili-k- saHcDtif)
I (CVrlii íjujm né tiiMo tnrti

núroilj) 7 (Viiilhil řf4v ímká) a

8 (Vrlikfc (ti nřťtíitlavova Ht4tnl

r&V4 ii'kft nankrte ii4rolnl) Na
ilí mokratíckýcb tf (uctili li naíicli
řt lkft ji Vi ktrs hiulujn firnkou 6

Hlavu kteráž jemu jako Amerikánu

ji!ft řiro7ení5 nejJraiSí Sjinovatel
hh uznává deinokratickZ-li- durlia

tiHÍich jřoflkň jravň (na Btr 39):
"V jejích LáHiiiclvf jejich iiábo2eii

Htvl a jiolitiru vidy no OHvřdcí hvo-hodn- ý

duch Čfťhfiv i hyl by je uci

nil tak velikými jako byli xnanieuitl

kdyby zničeni nebylo bývalo přijato

ri rúadu bojt jroti nim" I Vi

ckero stopuje vývin cculeho

práva i ncnstýcl á no prohláriiti ta

podflky jirité dftlezité litiny jimiž
rod hahHhurxký na xnAil dokánati
Mvá 7vlúíttií práva ke koruně óeftké

1'ohiIcIiI také nápadnou podobnost
Hlohu i ohttahu ment nlavnýrn pro-tente-

čeHkých pánu proti Sigmun
doví (3 června 1421) americkým

prohláSenfm NeodviHlosti (4 červen-

ce 1776 )

Dobu liuitkou líčí ppiMovatcl Ne

V7liiStním zápalem Jent to zeel

přirozeno Mal národ vftčznó hájí
Hvobodu nábožennkou politickou

proti přeHÍlu veSkeró katolické Evro

py — rnĎ2o li býlí v dějinách vzne-ňenfjSt-

monivutu? Prvotní pří-

činy huHÍtHtvt hledá HjiiMovatel ve

htarém pporu církve znpndnl a vý-

chodní v Čechách Dle nčho jeHt

huitHtví pouze přirozeným výhled

kem ttlovariHkčho učení spořtolíi
KonHtanlina a Methoda a prvním
znamením k boji jent dle nčho bulla

papeže Jana XIII vydaná roku 007

kterou Hlovrwi-k- á boboHlužba v Če-

tbách byla zapovězena Stejnou
theorii zantávají nlavjanofil5lí dpino-vatel- č

ruřtf jent dontÍ pravdčpodob-n- a

ač doMtid nerozhodnuto naprosto
V Petru Chfelčiokčm jenl víře že

pravé krcbíunHtví zuhyuulo h Kon-

stantinem Velikým a který zavrho-
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