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vali aa po %tM a pl by byli pHunli jmi
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PHvoi dobytka dnaad )aat alabyn poptávka
vlak t dobrá Xáalodkxm málo dobytka pra-en-ji

Jatky Jan atálo faan w tydoq Ni jvlon do

bytka pHvaiaoiho bylo ieápada krisanabo
pti-nl- a aaurm a Unto neprinual takovoa mhu
Jako krntHný kuknHcl Jabol ala bylo málo
Proto byl trb BnpokoJlv Ftroiřl al aUiajf
la paatviuy Jaoa all i:aclll kupovali luUdy
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platí slatem pak mu vyřlme I libru
masa i Jeho třla" tak míl kontrakt
Co ty ae stalo kdyby Spojené

Státy umaly jn stříbrnou menu co

lAkonítý a ti vcritelov kteří

mají psanou smlouvu na tato inuili

by jiřijmoot ítřibro na m(tf tlata

nb ne totiž kJyl ty zlato lifbylo v

otřba? Nyní toaJI toliáct viecko

tlato i řtřibro tunoho li ceny inA

majetek? Vebo je dol ba al pří-

bytek jik mouky ma vlny obli

bavlny ikrátka vii-b- nač by i i!o

vík pomynlil a iřfc jent víeobpcná

miterie Snad není dost zlata! štčutí

pro Ameriku že kdyi byla pokladna
ve Waftbingtonti pr&zduá tož ne nad

Amerikou smiloval pan lijtbucbiM a

ispftjcil ]i 100 ruiHonň dolaru Měli

jame za to Je jakmile pokladnu na-

plní tím i zlať&ky bude dobře Zla

ť&ky však ve Washingtone" pí a my

trpíme bídu dále Juk by to umí 1o

padalo kdyby nikdo necbU-- l

pftjcit
Spoj St4tSm zlato eo bychom jwtom
dělali? Aneb když by to zlato po
řád převáželi i Ameriky do Anglie
a % Anglie do Ameriky aby m jim

celý ten "humbug" potopil co by
cbom potom délali? Otázka ae zdá

am£ánou a přeo má něoo vážného

Douf&m že laskavý ttenáf mně ue-za- zlí

že trochu žertuji vždjC nikdy
▼ žertu bývá dost pravdy Při píf- -
žlích volbách budou republikáne"
mnoho naříkat na demokraty co nim
vnecko zieno nadělali a že strana
dem je vším vinna a demokraté bu

dou to opit svádí-- t na republikány
Je peníze uschovali a nechtěli je dát
mezi lid Já vířím silné že ať příští
vláda je demokratická republikánská
neb populistická budou lepší iay
leč vláda ai z toho bude dělat záslu-

hy Ty zlé časy dostaví se nechf je
vláda jakákoliv přijdou a zas ode-

jdou Ostatní ví řím že každý člo-

věk má být bohatým a kdo není jest
to Jeho vlastní vinou poněvadž ně-

který má byt bob st v osmdesáti ro-

kách leč on se toho nedočká zemře

v Šedesátých tak jest to jeho vina

že nebyl bohat

Když jsem v téch penězích tak za

hrabán dovolil bych si dáti vám ně

jakou otázku: Mohla by se 'Amerika

obejít bet evropského kapitálo?
Komu by prospěla avobodná ražba

atříbra více kapitalistum neb dlužní-

kům dělníkům aneo uškodila by
všem třídám? Kde bylo zlato a stři
bro kdyl byla občanská válka a kde

je nyní když kapitál válčí proti děl

nictva? Kdo pomohl Spoj Státům

kdyi bylo nejhůř? Zlato a stříbro

dostavilo ae až když bylo vše odbyto
Žádám laskavého čtenáře pakli
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Clrkin W ktb pornkil k ll {

líllil pilný a huAuf ďrtiov Kly I

)1 itHtm mf a mohl pk'j#
ii A t tátí( lítl itrbor l l dMt jí
livot obivliíté ve surf Uil byl

pln řib4řiioi a tri l imřI vt
tláfí fl rokO prvA v dno jli riaro

ifiiín a tktutth v ihn jřlio jmenin
to jest dne H kvřtrta by pM hováo

Jeho bílý vous a VU jebo silná a

dká potavak trmul řa lila se Jrío

ryie vlitetietká a valdomylná
povaha ilodávily um jakési (atrb
ari bářoí úcty On byl pravý "MU-- I

ife b alpduje práce a snahy "Mla-dořc- h6

v Čechách kdykoliv js#m
se a ním eeelvldy rozmluva naí

rozpřella o čt-sk-

politice a přrje
tt Jy vítězství stran svobodomyslné
mladocek Kdyl starocb dělal

svou poslední voli vyladal si by byl

pohřben po ep6oba svobodomysl-
ném což se též stalo a on pochován
za velikého účastenství neboř jej k

poslednímu odpočinku doprovázelo

přes 40 povozil Pan F J Lpsa
náš biukéř pronesl jak v domě

smutku tak i na hřbitově pravou a

ryze svobodomyslnou řeč která

předčí všechny obřady náboženské
Tím vyhovělo ae jeho přání a on

nyní spokojené odpočívá věcný apá
nek po jeho trudném Životě

Hudiž jeho památka mezi námi

na dlouho zachována a jemu země

odpočinutí lehká Ant Odvárka

Dlužníci pozor t

Každý kdo dluhuje komukoliv

jakoukoliv část peněz zaručenou hy

potekou notou neb ručitelem jest
zákonem sprostěn placení takového

dluhu dokáže-- li totiž že lakové pe
níe assesorovi pod přísahou udány

nebyly (Na každé listině odhadovacl
osobní majetek nalézá se tištěná pří
sahá kterou musí odhadnutý avým

jménem pod psát čímž přísahu atvr

zuje)
Pak-- li že kdo přísežně odbadčímu

stvrdil že žádné peníze pfljéené neb
uložené nemá nemá zajisté práva od
někoho pftjčenou jemu Část požado
vat neb tím by jen dokázal že křivě

přísahal aby Blát o povinnou daň
okradl S úctou Josef Haněl

M6j manžel trpěl silnou bolesti
n avy: poradila jsem ma Dra Aut?

Koeniga hamburské kapk7 a v krát- -
aem čase byl upine uzdraven Paní
Henry Daer 311 King St Lancas- -
ler Pa

Odporučení

Všem kteří trpí nezáživností s
zácpou od poručuji za nejlepší pro
středek piti ♦Tiinerovo hořké vlno"
utere když ae po nejakj čaa praví-děln- ě

užívá napomáhá dobrému trá
venl a přivodí chuť k jídlu Užíval
jsem je a užívám i dále k udržení
chutě k lídlu poněvadž jsem shle-
dal že lépe účinkuje než kterýkoliv
jiný lék a proto odporučuji "Trine-rov- o

hořké víno" co nejvíce V úctě
4-- Sm Frank Staral

578 Laflin ul Chicago III

— Nřfliuť k oráťl nmrzflnftť

oipaiost jarní ncmore a vyrAiky
cdHtraní nejdříve řkmuf Krre- -
tmuttL Čistí krer slil Ulo (th

osvícenost? Věru le žádných Ne

maje s'ly duševní o nll by ae mohl

opříli musí sj dáli podmanili těm

jenž nad něj vynikají a tak musí kle-snou-
t!

v poddanost a otroctví

Pioto třebaabycbom byli bdělými

abychom ee anaiili etátí na tom sa-

mém stupni vzdídanosii jako ná
rodnosti ostatní a hlavně toho dbali

by naše mladá generace naše mladé

pokolení nadáno bylo hojnými vě

domostmi — by šťastné budoucnosti

bylo a to se domáhati Ze pěstová
ni národního citu náleží k tomu tak

abychom jako český kmen silu svou

při životě nejenom zachovali nýbrž
všemožně rozmnotovali rozumí ee

samo sebou Toť účelem vaší my-

šlenky a předsevzatého úkolu by
chom si v řadách odchovali nárjdně
probudilé pracovníky kteří by naAÍ

cti a prospěchu sloužili

Myšlénka to věru krásná předně
vzetí ělechetné a bylo by žádoucno

by ve skutek se uvedlo za přispění
všech kdož svojí národnost ještě
cenéjf a jí si váží K tomu však

zapotřebí upřímné v dle obětavostí a

nadšení Bez lásky k věci bez obě'

tavostí dílo takové důležitosti se

ovšem se vykonat nedá Mátne ale

těchto vlastností jest v naší české

spoleřnosti zdflstatek du4f které by
k dosažení úkolu tohoto ruky pro-

půjčili a ideál tento ve skutečnost

nejenom uvedli a i udrželi? — Mám

v případě tomto — mám k otázce té

dát odpověď a projevit avých citft

jak daleko mé naděje sáhají? Nuže:

Ja nevěřím! Já pozbyl veškerou

víru že lid oáá jest schopen dfileži

tějších a obšírnějších prací vykoná
ti spojenodi tím větších a trvalej
šfch obětí já pozbyl naděje že ta
naše celá vlasteneckost má opravdo
vé váhy a skutečné ceny Hlavní

přesvědčení mé k tomuto projevu
zakládá se hlavně na trpkých zkuše-

nostech jež jsme již nejednou zažili
— posledně při Národ Výboru a u

vydávání ''Bohemian Voice" Jak
možno mi se ještě klamat jak mož-

no chovat ještě špetku důvěry když
vše tak v esuliny obracíme a kácíme

do propasti? Zdá se že Žádný pod
nik nemožno mezi námi předsevzít!
který hned při prvních příspěvcích
od nás provedení nedojde Vícekráte

pro týž účel podporu žádat není

radno to již nás unavuje vyjma že

se sliby že sa každý věnovaný čtvrt
dolar — bjde poskylnata příležitost
pul dolaru protancovat a celý dolar

propít! Takovým způsobem dáme

se pohnout Jest to úsudek drsný

pronáším jej trpkostí a bolnýra po--
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