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Opťřle tobé n?jl epií!

D M OSBORNE & CO

ku] I lasktv fm šlehlftmtslňýrfi
(Umám rhlfsakým I n nás

nbolák? v nn-ji-
l rtivřn4 tik sta-

raly Díkují Jf4 líejinr éÍo
KMJ

Omnhii ha ftNA
redakce) Celt Jem dopis p JM#ř

o OkUhírn le by se (tm Mohla

íeská nstdt latolil 0Ur# tř li

Je lam Jil nakolik jen In Jmi !

14 Jedna i takovýi h j a IVrry
A j Um nikolik f rfc ýi-- sgentn
ktefi pozemky dohwnjf Ja mim

pozemek od iVřřjr ni týrhod 2

mil Tm jern vidíl kuknřiei v

Jma takovon Jako ii Wřťfi v

NtVasce Tráva Ji tam itot vlá
a hatá{ k li n#ro! trá na pré
ril tk4 nerost fní Mft poi
msk J R vý hodé ve ímté ř%nři

východní jlnny J f záp Infrh
rancích IVřř Je v prvním aáp
ranči lftnety J od iVrrjr lc

mil na zápal tely a v Mmdm

f níi (i platí o zápalní Nebri
neb Kanti platí té! o Oklahomf
ve výrhodní tkii vf 0 lešté
Dtl západně Já šel (In m!u na

podívanou bych seznal jk J kde

pro é!olk Ithoeji bych se (tm
usadil At neumím moe Anglicky

přece Jsem ra Ilji oednol na píkný
pozemek mezi tizím národem Jej
k J jr 2 Jsem bat co jm chtll a

jesiií Je soused čitého národa na

nic snáze Jej olbydu nel darebné-h- o

0cb Mil j tem l tobo ikuie-ot- i

v Ntbrc Ktl mít ilébo

ooB] Četba to Jm ra4řji mpí
cufra liJem Til meti Čecbj Iftá
velká Drnnáenliv04t tejména od

íífiatikň nábolťnkýcb proti uvobo

domyslným Kdjl tua nemohou

oJilat co libé Krínloví uk mu

apoft icnu uvedoa a dftnolí ne-

švár v rodiné Na lar! S úctou
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Burwcll Neb Ctf-u- redakce:

Před nékolíka dojr odbývala
ncbfite adřjifch farmerft ta Peleta
jak obdrželi obilf pro přiitt setba

Nějaká výcbodnt ípoležnost která
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rirMflllt lllll Neb Oblrlel

jen i ('Mil na nk4iku nové ponfzs
a ril bych vídíl tn inamsná ten

latiký Aápls kolem Til 1k si
Jmenuje lři kov i iiibol riW de
ftl d apftihilíře Jo: Kunci

(hipi Nápis inameni v čoltini
"Krantílek Josf I i Holi Milos-- i

tíař rakouský král Čký halič

ký illyrský atd I apoštol ký kr4l

oherský" Kov g něho! s# rsil
baliře Jf ťiŠfms smíšenlna v níl
nikl přsvládá

i'ht%nt II V mce Un byl
etinoven license na prodej mléka
v rVoeřftích obchod eeh} V roce

!! snad byl zrušen aspoň se vše

neplatil n#l J4 platil přec
Jako rok předešlý Prosím slělts
v Hovorní: I Zdali m4m pr4vo
14dati peníze pt či ne 2 V

koho se mohu o peníze bl4it kdyl
to nebyl Ž4lný zákonitý liusnte

nýbr! Jen humbuk

VáŠ odběratel

O tp: 1 Nebylli Ž4dný licene
uložen ovšem že se mohou peníze
požadovat zpit 2 Ol tobo ko-

ma byly vyplaceny

Praha Neb Prosím sdřlte v

Hovorně jaké n4rodnoti byl John

Weley zakladatel vyznání metbo-distické-
ho

který k n4vrba James

Olelborpa angMckého úředníka

jako misionář se svým bratrem a

hloučkem pro náboženství proná
sledovaných a po svobodě toužících
Moravan!) opustili K v ropu a za rok

po narození Vahingtona v roce
1733 'založili osadu v Sivannať

fíeorgia Ve všech dějepisech an-

glických které so mi až dopoud
do rukou doslaly mluví se o velké

vděčnosti a lásce jikou on ten
vroucí a prostý lid moravský milo

vvr J

ík'inthn BfálM Ksmsoil Jm
Jak bMMttr4 Jsdnsjí "pteílnM
AM lim klffl h ni lfrni ktill
J#m lil nlrto po-l- i Mho

H áotns J(

(Vdr Ihtdds It (M(i4 rcdi
Minulé pofldíH i I řcifis milí jm#
volbl mitkýfh jřslřifkft v rniU
flaícm Htfany v polj byly tři) p

ptlit!( k4 r#pablikánk4 dcrno-krtlik-
4

Ileln4 jn#ffvsfi4
cbáivl ovírn řeknnofl pro ňřal

rnayrra rol nsní tt ni nyní nid

notibo nb si poslsdnl itratil

ftlý ! rnckratieký klub mfmo

přsdut ly a Ujemnfkl příčí
noti volby té byla stolna tVk
obíink4 schílí ft 4t-- I třsi
na Přs fntltfti mooin #etmi pik-flýr-

řrčí ne ale vt proaplcb ť

ktni( df mokratlrký b řib prý mi-

mo mfi41a a 4Z#lňfka hlh 141

ný li mnoho nstUijf Pikný to

kompliment noní li pravda? Mt
fm oviern til podotknout l dva
ífkancl n lít-- d#mokrtický byli
přijmoil t#prv tbdy k lyl byli v

rrpibik4nké konvsnci (xlmflnati
V schllii té by lo Jednáno pro ko-

ho voiitl I)#mokraty no populisty
také ne poněvadž ntmrjl

J4-]no- i

naději na ivonL Otporočit ale

repubiik4ny to se sl4t nesmí neb

kdyby li nikdo vyslovil moklo by
e ma st4t le by se p?S vyřknuli
jména toho sadosil Tak se časy
mini !

Kdyi tedy ani uk ani onak byl
přijmut velemondrý n&vrh který
by patřil zaulati na N4rodopisnoo
výstava do Prahy N4rh ten zní

o4sledovnli "Každý český občan
má konali svoa obČanskoa povin
nost tím když bude hlasovat dle
evébo cejlepilho přesvědčení pru
dobrou sprlvo města" Ta povfn
nost jaká na něho připadla r poř-

ídili vědil každý přítomný obfen
dříve než do ochotě - odebral Že
se páo&m řečníkom ale někdy při-

svědčilo stalo se jen tím že ob-

čanstvo chce míli uké někdy laci-

nou tábavn Občané pakli chcete
míti nějaké zastoupení politické v
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xaby brUct tial ] itutnf OdkUdkJt bitf my rn-- niko
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Osbornc-ov- y ozubené brány g? rSí -- iSÍ
vnojr jra s DUoiond tjAm irliUtoIm Uijttiom ikHunfm iUI acatím
tol iobr aal Inuby all by m ocbodlly

byla (vlantnS chce) tvláHofm niHo

rdentv(m býtí nakloněná k nám

Nebrancanftm cbce prý zaopatřili
obili í kukuřici Uudiž j( za ten

milosrdný skutek srdečný dík! BuSl

pšenice nebude prý přesahovali
70 ct Když se neurodí — no pay
V tom je báíek! To řekl agent
smlouva bode znít) jinak Kdo ví

jestli to není ta samá společnost
která ovládá celý americký trh

Kdy! nemaže své obilí zasýtati do

Evropy chce ním oblažiti nás zá

padní rolníky za 70 ct buSI aby
neprodělala Nechť naSinci dobře
věo ováží než dají svá jména na

předloženou jim smlouva Mono

pol jest dravé zvíře a běda tomu

kdo ▼ jebo tlamě uvázne!

Snad namítne se otázka jak ba
deme žiti když nebadem síti? Ale

jak budete žiti kdyl by se zas ne

urodilo? A mijetek v&g byl by v

drápech monopolu Podepsat ns

na smlouva znamenalo by zřeknutí

ie svého majetku v pádu neúrody
Nectci žádnému předpisovali kde

má co kupovali aneb co mi síti 'i
sázetí Keknu pouze že každý
rolník kde byla neúroda učiní nej
lépe když se nedá svésii do drápů
kteréhokoliv monopolu! Penřžníjí
hromadí peníze z vasicb mozolu

Připravují vás o chléb majetek a

spokojenost Považte prodávají
vám buši pienice za 70 ct mimo
ůrokň Po žnfcb budou-l- i jaké
bode stit buíl pienice 30—35 ct a

při Spatné aneb žádné úrodě zasta-

nete pěkně a poctivě dlužníky a

svých majetkft jsouce pozbaveni
budete míti ta čest zavěsiti si plá-
těné flinty na krky a se slzami v

očích a ů hořkostí nbíratí se bez

centa někam na východ byste na

západě hladem neumřeli Penéžníci

dají vám vyhazov s vašich majet-
kft a vám nechají právo volili —
směr

Kailěstí stává jeitě jakási od-

pomoc Sázejte kukuřice tolik co

troufáte dobře obdělat a o utni
pole nechejte ležet ouhorem (musí

být dvakrát zorán) Nesonfám ný-

brž dyoíán r lepil obrat Nechci

ta! i Udejte mi kde bych mohl

čerpati daliích zpráv o oněch emi

grantech F li Matlach

Odp: John Wesley byl rodem

Angličan uk jako jeho předkové
2 Ve spisu Památky českých

Emigrtntfi který je k dostání v

knihkupectví Pokroku Západu za

75c jest nejen stručné líčení dějin
církve českobratrské v Americe
zde "moravskou" zvané nýbrž i

vyobrazeni prvního a misionářů

Matěje Sucha a životopisy jiných
prvních českých osadníkft v Ame-

rice Obiírnéjiíob zpráv lze se do

Čisti v dějinách církve té pod ná

zvem Unita řratrum k doptání u

Ant Jurky 16 Dooglas St v Su

raul Minn za 260

Omaha Prosím mají li Uhri
svoa zvláštní minci aneb ne totiž
ve svém jazyka raženou

Josef Pruzinec

0lp: Mají minci i papírovou
měna ovšem zcela podobnou oné
v cislajtaoii jenže ráz nese v řeči
berské

Bergen Minn Sdělte v hovor

ně: 1 Jestli musí obchodník v

městě New Yorka platit daň i ma-

jetku (personál property tax) ze

zboží mimo povolení (license) i pro-

deje opojných nápojfl z látek hořla-

vých a daně za vodu 2 Co stojí
povolení salonu v státu Winsconsin
a T státu Arkansas (full bar license)?
3 Co jest Ziegel Oel čeky neb

anglicky? Jos Siroý
Oilpovlď:— 1 a 2 Nemáme po

roce zákoník státu New Yorka ani

Wiscousinu a nemužem tudíž spole
hlivou odpověď dáli Snad učiní
tak některý z naAich taranějšfcu

3 Olej cihlový čili apto
vý V anglické dispensatory (sezná
ma tecA léku se nenalézá a tu

díž zde nebude ani znám ani k dostá
ní Latinsky nazývá se Oleum

PhiloBOpboruui

Kdo chce míti iékv neileníř af
koopí léky Severovy ChraBte se
lékft padélanoht

městě našem a míli dobrou správn
města musíte založili český poli
tický klub který by se scházel před
kaukusy a nominací ne ale s kříž
kem po funuse jako se tentokráte
stalo a děje se u nás vždycky Za

druhé nesmfte zakládat žádné po
litické kluby jedné strany který je
potom zaprodá za nějaké místo
českého strážníka neb jílovou no

minaci jako se stalo s p V K Vi
nou synům zeleného ostrova Po
slední český demokratický klub je
nám dobrým příkladem Ii

Pojedete na jih neb západ?
Jestli ano měli bv 1te nouiíti vv

hod výletu domovy hledajících po
li C It & N dráze dne b března a
2 dubna Ve dny tyto prodávány
budou lístky za neobvčejně nízkou
cenu jedné cesty s dodatkem 1200
n cestu tam i znét do všech tnm v

Texasu Iudian Ťerritorr Oklahomá

íuw iMtxiso iOJOíano Araansa
Kansas jNebraska Uiab Wyoming
a veixy počet daleZitýcb sUnio v

Ixiuisiané fihozáD Misiouri a Jižnír
uakote ijislky budou plaťy po 20
um oa e dne brodeie a zastavkv do
volen v budou dle libosti O dalíf
podrobnosti blaste se u IJ C K &
N jednatelft aneb dopitte na

J MORTON
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Farraerské pozemky

Ulíle nové české osa Iv v Uarron
okresu Wis vlatním 16000 akrů

nejpeknejsich pozemka k farmařeni
a Dastvínám sn hntf(fi-- v Amorí- -

taktéž 200 lotu ve měMě Obé po'

zemky i loty prodaný nodou echOm
iiž by si tFali zde unaditi Dvacet
pět

1 rodin již pozemky zakoupilo a
nové přicb4zí co tý len Krajina tato
stane se bíhem dtoo roka jednou g
ne] větších a neiDokročileišfch ím
kých osad ve Wisconsini a my po- -

siemu varn zdarma knihy mapy
cirkal4ře obrtzy atd poiemky po-pisaj-icí

K JtotfuJL
pozemkový a přistěhovaleckf led

45tb3m Eaa Claire Wis
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