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ýc h atavenf foli luk zahrady
l din v nipm 1 r 176 vý

bradou onleb 5 jiter opět ptolái)
Nish dkem unfdl ní př Ua privo- -

moc majcisifátu Berlína co dfívíj
iho majitele na ňřad Mueldenhof
a od té doby přiložilo m staré ví
méno fimecký Uíxdorb

(4rlachsh osadníci zvolili si
mexi t bou H mulii kteří nejlépe
k rolničení byli způsobilými Na
rál učet bylo 9 stavení a stodol

ždy o dvou oddělení pro dvě

rodiny vystavěno stodoly zřídily
se s komorou k přijmutí hospodá
řů neb podruhů ke každému
statku přidaly se a koně 2 krávy
jotfebné hospodářské náčiní V se

ylo hospodáři proti jistému roč
nímu poplatku s prominutím dvou

volných roků co daru odevzdáno
Tato malá obec se rychle roz

množila z Ikrlína přicházel pří-

růst Krajané se zde ubytovali v

naději že v brzku budou t to
lastní domek si získati Jejich
naděje brzo se splnily
II led r 1748 podalo 20 českých

olonistň ku králi Ikdřichu II

prosbu o darování ku stavbě po
třebného materiálu

V petici se praví: "Vaše král
eličenstvo račiž co nejmilostivěji
yrozuměti jak my podepsaní
čeští kolonisté počtem 20 u svých
rajanů v li po několik roků

se ubytovali protože ale našejakož
tamnějších krajanů rodiny se

silně rozmnožily a místo nám ne-

dostačuje tož jsme se odhodlali s

nejmil dovolením V V na po
zemcích v H se nalézajících če- -

kých rolníků každý jeden domov

si postavili: tohoto roku 5 násle-

dujícího 5 tedy ve 4 letech 20
domkův protože všech 20 domků
v jednom roce následkem přislí
bených prací a pomoci jmenova
ných hospodářů vystavět! nám
nelze

(tfcikonfonl bud 1

Jaou U%f m Hkf Některé přea
lohrou cenu a véechny sliby tovární
kovy nepomohou atíženému který jím
věří Jiné následkem svých skutečných
hojivých vltrntl sjednávají netoll
ko vyrábitell dohře zaslouženou tr
valou slávu mIh í tKiíehnání těm
kteří jich uíívití Dra Petru Hobo- -

ko j lék druhu pm!r(lnřjíio 8 tej
ným dubrodiním jn pro tnlaaé i ataré

Dopisy a pakováním které majitel
Dr Peter Fahrney % ChlcHea lila
dostává m víech ěájitf Spoj Sláť
sou tifjlei Síro důkaem o lAaluh ch
léku Dra Petra Tlotioko alalo e

nutným rodinným lékem ? tisícerých
domácnostech a 4luhui0 al důvěru
lidu Vedle oblíbeuoatl které Doiívá
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Kaídrho '! rlfí a r st't
htieUfo-a- V novém V ikfil
ff" i poli ?nttf 4 JH httardakdvl
ni pMí dlttby konali

J í ?i" íii ht niboí ntkith u

jrtviovÍi a hlavní ústi
vláít ř i svit i včř Páně
!'♦ pf katete I na míto
oplatků y i'í obyčejných

!jť k Od tohoto putohu při-jítiiS- ní

vtíeře !( byloval e jich

pozdějM kaate! Ondřej Mchr
(nastoupil v r 1735) což v dio k

nespokojeno!! a k jeho sesazení
Tento jiV-'- ! v tf vedl laké

podíji k utvořt ní dvou církví !

U tÁmié r íorriiovné

Veliký pokrok učinila Čtská
orx e tirn že král Ik-dfic- Vilčm l

vystaven pro m Kostel na roitit
Kraiiw á a Mmim rstrs Kostel ten

byl v r 1737 dostaven a dle kaple
pražské v níž Hus kázal betlém-

ským nazván Kazatel Ltberda z

vězení propuštěn nastoupil opít
úřad svůj a setrval v ném až do
své smrti r 1742 I 'o něm ná-

sledovali Pavel Pintííer Autf

Šulce a pak opít nedostatku ji-

ného kazatele Ondřej Machcr

když dříve byl učinil slib že od

oplatků upustí Slibu svému však
nedostál a to vedlo k naznačené-
mu již rozdvojení Pozdč-jš- í ka-

zatelé kteříže Saska přišlí a bra-

trskou obec v Ochranově seznali!
zavedli tyto obyčeje t v Ik-rlín- ě a

odtud povstala jako t v Kixdoríd

"bratrská obec"

Jakým způsobem přiUi čeStí vy-

stehovala do Rixdorfu?

V české církvi Gerlachsheimské

pftsobil kazatel Augustin Šulce

který vydán jsa mnohým proná-
sledováním viděl se nucena G

opUbtití Jeho věrní ho následo-

vali Přes Soran a Chotěbuz při-S- li

do Berlína a přidružili se k

usedlým již zde Čechům s nimiž
tkalcovství provozovali V jich
středu v jich shromážděních tak

vypravuje Jan Jílek doufali jsme
že nalezneme sílu a život ale ne-

bylo tomu tak Kazatel Liberda
mluvíval ve svých kázáních o

brusu moudrosti aby ze svých
posluchačů vybroušené lidi učinil
a to bylo příčinou že češi zdejší

pojali odpor proti Gerlachsheim-ský- m

a počali je pronásledovat!

(Zajisté jednalo se o spor ná

boženských věcí Pozn red)
_~v - y ' y - 1 1 v

iopumeiu Kazaieie sutce ze
se svými přesídlil se do Kixdoríu

(V zápiskách uvádí se všude jmé
no Schulze rná-l- i být i Šulc není

zřejmo% Kazatel S požíval u

Čechů veliké vážnosti
Narozen byl ve Vratislavi studo
val v Jene a byl pak povolán do
Velkého líennersdorfii r 1728 do

uuum mu pusuunosi
oousal v historickém úvodu
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Jak lathflnilí lidu spolínl dřdi
íltí ] mii th přírody ti boha
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"ruvf ním víeth jiných daní

poplatků a cti 4 4Vetrrtfm jli
ně daně na pozemky podle jejích
hodnoty" odpovídá Gerjíe Iů
sotn iií této daně bude dvojí Ona
xabrlnl jm kulaí v poemkácl a

4 druhé ntWtK-- oUcmutí vý

hoJy 2 toho to spolf čeijiíkým
rozvojem Čí hustlím osazováním
na nich v ceně pftbyde Tu

konfiskací Či (Hb jrnutí
majetku jak lidé neznalí neb oď
půrcové namítají nýbrž uložení
daně podle nájemné hodnoty po-
zemků I j podle toho zač by je
někdo pachtoval bez všech oprav
tedy jak byly od přírody Toto
zavedení postačí úplně účtli žá-

doucímu a každý zůstane v držení
v Šech svých pozemků co má a

bude je moci prodali a odkázali
dle libosti Tímto zavedením za-

mezí se spekulování v pozemkách
v městech i na venkově a půda
učíní se každému přístupnou Ni-

kdo nebude kupovali ani držeti
prázdné loty v městech pouze
k vůli spekulaci když bude musit
platit z nich daně zrovna jako ve-

dlejší sousedé kteří na svých bu
dou bydlet a je užívat Taková
spekulace by se nevyplatila Ni-

kdo nebude o to stát aby vlastnil
více lotů než tolik co bude mocí

domy opatřit a pronajmout Tím
spňsobem stanou se loty laciné a
méně vzácné což umožní každé
mu přičinlivému Člověku zařízeni
si příjemného a prostranného do
mova a lidé nebudou muset jako
nyní k vůli lacinějšímu lotu by
dlet daleko od města ač hojně
bližších lotů je prázdných a jen
na vyšší cenu čekajících To
samé bude s pozemky rolnickými
a se spekulací s nimi Každý
spokojí se jen s tolik pů-

dy co bude moci užitečně a pro-

spěšně vzdělávat! Všecky po-

zemky ve všech státech Unie jen
k vůli spekulaci držané domácími
i cizími kapitalisty a syndikáty
(spolky kapitalistů) znovu stanou
se přístupnými všemu lidu zave-

dením jednotné daně na pozemky
neb páni nebudou se s nimi držet
když budou muset z nich platit
jako kdyby je užívali

Tím umožní se každému kdo
farmářem státi se chce přístup ku

pozemku úrodnému a sice hodně
blízko domova aniž by musel vá-ži- tí

sta a tisíce mil cesty a usaditi
se někde v pustině V samém
státu newyorském je tisíce a tisíce
akrů půdy neužívané a nevzdělá-
vané kteráž stala by se přístup
nou těm kdož by ji chtěli vzdělá-
vali Neb to je jisté že bohatí
kapitalisté a lordové angličtí a

jiná Šlechta vlastnící ve Spoj
Státech miliony akrů pozemků
úrodných rychle by se jich zba- -
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lomulo nrspravedhvému vyliofí
fot lni Af kaldý e MÍ ríplné

'mu tťnosu tvfhn itíiínlnf ale
'nikomu al není dovoleno phivo
Jiti i týholy oberností do Jjvoti
vyvolaní aby tkne ní mohl jíní
vyiililkovlvah a aoM poplatnými
(činili Tíha léto dan nepatrnA
bv se dotkla nilnéhn farmlfttva™ —z

l spíte by mu hodni ulevila n

porovnání poplatnosti nynftjM
Neboť velká města jsou lo kde
vzrůstem obyvatelstva nabývají
pozemky hodnoty Čí ceny přímo
báječné a všechen prospěch i to-

ho plyne clo kapes jednotlivců V

samém New Yorku jak dřívá byl
odhadoval se obnos nájemného t
prázdných pozemků na jedno sto
milionů dolarů částka to která

by kryla jednu třetinu celkového

výdeje vlády Spojených Států A

to je pouze New York

Dokouřeni
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— Cestu lící kteří navSlfvf Cblčajpi po
Cbicngw Hoek Iulaml & Pacific drán
mohou po nové Union ukrutní cvýiero
drAxe odebrat! se do kterékoliv čáall rát-

ala aofcb za 5 e jíwlné navltívlft k'rý-koli- f

t velkých ohrbodQ ve méatřVlak
Uí na Iloek lland niidraí každou mi-

nutu Výhody tyto mftže akýta'1 pou
ze Orest ftock Island dráha O po
órobnoiti dopiiie na John Hobettian
1- 7-i 00 L Chlcaao
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Obydlí v Čísle 1619 Center o líce
Tlilon 167

DrGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoce

Office v PaxUm Bloek oa rehn 16 a
1'arnam al Omaha Heb

Jtou 144 k cftltuani kOdodennl v 8t Joaepk
Duiocnlcl um B

Dr Chas Roseivatoi

čoqIc lólcař

Office! 222 Bee Bldř roh 17 al a
Farnam Telefoa 604

Obydlit 2417 Joneg aliee roh 25té
VetmCte káru na LMvnnwortk ul

Telefon 1217

OMAHA NEBR

Do Wied Tex
VSem naSím odběratelům v okolí
Wíed Tex oznamujeme 2e pan
A J Kallus převzal jednatelství
naSích listů Všichni kraian
kteří u nás nějaké obchodní zále
žitosti k vy řízení maií nechť n
něj s důvěrou se nrrltr
tdlx Vyd Pok Záp a Hosp

Jita

ejililí ttraMteM

i!a Talo dafi zabránila by ka!
lf ' drlťní poernků kdo by
rifthiěl im na nich pracovali
i'' vdllvali ttmt staly by se píl- -

siMpnýmí každému pak byla by
jede pfola vidy k doslání a kdyby

pfrff pilnou nebyla tol ll kdol
by jí doiati nemohli brali by
illitek t nl ve Působil zmíněné
laně

Nyní nastává otázka zdali la
ková daA byla by spravedlivou
en a pozemků HfttMmi(k ne

sloupá v cm následkem nějaké- -

10 přičinění neb práce jetlnotliv
tft ale následkem společenského
rozvoje vzrůstu národ i a protož
olle spravedlnosti náleží obec
nosti Cokoliv iiřibvde na ceněmm -

lozemku následkem oprav a práce
mu věnované se strany přítomné- -

io neb minulých držitelů lo vše
náleží majiteli jeho podle práva'
spravedlnosti avšak cokoli pří- -

iylo na pozemku toni v ceně je a

proto že se lid v jeho okolí usa- -

hl láleŽÍ ku dobru obecnosti
Cokoliv my a jiní usazením svým r
v tom kterém městě přičinili ku

zvýšení ceny pozemků nemá slou-

žili ku výhradnímu prospěchu jed-

notlivých náhodných držitelů do-týčný- ch

pozemků ale prospěchu
obecnému neboť obecným vlivem

yly spůsobeny Všichni známe

takových lidí v Americe kteří bě-

hem života svého velmi málo prá
ce vykonali ale nicméně stali se

lohatými následkem Často úžas
ného vystoupení cen pozemko
vých To vystoupení spňsobeno
bylo vzrůstem společnosti Poně
vadž tolik a tolik lidí usadilo se
na jistém pozemku neb v jeho
okolí k němuž náhodou ten a ten
člověk buď zdarma neb za něja
kou náhradu dostal od vlády vý
hradně právo majetkové stal se
oháčem bez jediného vlastního
hnutí ruky a často aniž by se
namáhal osobně pozemek ten spa-
třili Tisíce a tisíce vvzískánv

ayly kapitalisty východními a an

glickými na pozemcích venkov-

ských i městských našeho severo-

západu aniž by ti lidé byli jen
pozemky ty viděli aneb na půdu
americkou vstoupili

Co znamená v hospodářském
smyslu býlí boháčem? Bohatství
dává člověku moc a výsadu uklá-da- ti

daří jiným lidem či vykoři-
sťovali je Poněvadž usazením
svým někde přidali jsme tolik a
tolik na ceně pozemku musíme
ihned za to větší nájemné platili
chceme-l- i ho užívati Poněvadž
spůsobih jsme přítomností svou
onu větší hodnotu musíme za to
ihned odváděti pokutu ale nejen
my i naše děti a vnoučata a vše-

chna pokolení co po nás přijdou
To není spravedlivé ani moudré
zařízení jež dává jedné třídě prá-
vo druhou vykořisťovat! a činí ji
na ni závislou jen proto že tato
měla to neštěstí vyvolati do života
hodnoty pouhou svojí existencí—

svým bytím Výhradná dafl na
pozemkové hodnoty učiní konec

jejfi imém byo by uků0hl9tnim0
celé tamlpo jako vyrábíte! Ilobuka


