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menouti le číslice lyto týkají se
město nepodporuje ani třrtinu to
jen vnitfního mřsla hlavní
lík nuzných jako podporovalo v
jeho čáiti leč pln to dobách
demokratických polévka
vir jnt úbytek tento velmi U
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Ix zpřfkladné hanobení mřsta jest
"A co jest vinou tohoto fipid
tím víre odsouzení hodno
kuř Příčiny jsou mnohé Tehdy
Omaha dodělávala pověstný avflj
"boom" nastalo ochabnuti na
Posvítil s! na ní
vlech stráních Naděje v rychlý
rozkvět města z většiny sklamaly
Ze vlcch Ikarohlfdů kteříž sice
a obchodnici vidouce nezbyti v době demokratické
polívkové
buď dobrovolní obchodu zane
neosmělili si povčdíti svým
politiky
chali jinam se obrátili aneb poČtenářům pravdu že zastávali se
dlehli spojenému kapitálu jenž toho
politického směru kterýž ze
jako vlude jinde maloobchodníky mi uvedl do tísně nesnází a bídy
ku zdi tlačí
Takovým jest ten a tedy jsou spoluvinníky všeho
svřta běh I"
toho utrpení a strádání a kteříž
Čtenářstvu nyní po obnovení správy republi
Tolik píSÍ D L
místnímu snaJ není třeba doka kánské snaží se zakřídovati tu nezovati že jest to největšfm "li popiratelnou skutečnost Že s re
belem" jaký kdy v Omaze na publikánskou správou a republi
psán byl Že vše zúmyslní líčeno kánskými zákony počínají se
bez ohledu vraecti opět JepSí doby počíná sojest co nejtemněji
na pravdu
Každý ví že máme bě nejneomaleněji Clevelandská
teď vlce obchodních firem než "Dennice Novověku" Kdekoliv
měli jsme před to lety a ne jen nalczá jcStě nějaký ten zbytek dePřihlédněme jen k té mokratické bídy vytahuje jej na
pětinu
snúšce smyŠlének blíže
Každý světlo kartáčuje leští a staví na
ví že ani jediný národní bank ne- odiv přičítajíc jej na vrub repuklesl
blikánům Když její vlastní rozum
Ty banky jež D L a
i demokratům jsou solí
nedostačuje béře si ku pomoci
v ocích všechny obstály všechny kdekoho
Tak onehdy učinila
přetrvaly tu demokratickou éru zmínku o jisté paní Bečvářové
za které obchodní a průmyslová kteráž prý se vrátila z Minnesoty
krise jako divá vichřice řádila po a líčí tu strašlivou bídu kterouž
celé zemi a smetla dřívější blaho musí tam obyvatelé snášeti Nuž
byt republikánský v moře zapo jestli jest kterého státu v němž
menutí Naproti tomu jediný pe obyvatelstvo prospívá a pokračuje
něžní ústav soukromý který ob jest jím dojista Minnesota a co
tál jest Omaha Loan & Trust Dennice o státu onom uveřejnila
Company kdežto státní banky a bylo právě tak bezpodstatnou poAby mohlo mluvou jako co uveřejnily D L
spořitelny poklesly
Však to
Čtenářstvo seznat jakým na cti o poměrech v Omaze
utrhačem Omahy jsou D L po její balamucení počíná konečně
dáváme v následujícím seznam čtenářům býti příliš tlustým a nerůzných obchodů a závodů jak divíme se že shledáváme ve Volnalézáme je v městském adresáři z nosti následující odpověď kteráž
roku 1888 (za rok '87 nemáme po uvádí na pravou míru balamucení
roce ale každý ví že tou dobou Dennice:
město zrůstalo a musilo tedy v r
Byl jsem upozorněn na zprávu
1887 jich býti méně) a za rok mi "Dennice Novověku"
Zpráva ta
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Ku
dokázání
pravdivá
městský adresář z obou let a k žádám o uveřejnění tohoto vysvěvůli lepšímu porovnání klademe tleni skutečnosti
též Číslice z D L
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OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
KANSAS CITY 14 ledna Ct redakce! Heslo: Všeho zkus
a co je dobrého toho se drží Jelikož hospodářství na farmě jsem
již zkoušel přes 30 roků a poznav
strasti i slasti rolničení nejvíce
na pláních západu v Nebraace a
Kansasu jakož i v severovýchodní
Iowě a slyše tolik nářku na živ
nost íarmerskou za posledních ně
kolik roků zajel jsem do většího
rněsta abych nahlédl a zkusil též
slasti toho městského života
Ovšem že za pár měsíců ještě ne
jsem schopen podati neomylný
Ale co jsem už viděl a
úsudek
slyšel (ale spíše viděl) to mne je
ště nenavnadilo tak dalece že
bych se chtěl horem pádem farmy
zbavit
Takové krainosti jaké
lze zde viděti nenajde na farmě
Od nádherou roztak snadno
košným pohodlím zářícího paláce
ku hadry a špínou zahalené shnilé děravé křivé boudě z které
čouhají umounění vyzáblí strápe-n- í
Zoufa-los- t
bídní lidští tvorové
jim hledí z obličeje V paláci
se strojí hostina drahocenné nádobí oslňuje zrak
Nábytek aná
V
cenu tisíce
uzavřených kočárech sjíždí se hosté otevrou se
skleněné dvéle se stříbrnou klikou zašumí hedbáví zalesknou
se diamanty zahlaholí libozvučná
hudba dámy závodí svou krásou
a libou vůní s květinami o předV kuchyni voní rozkošně
nost
pečínky a koláče sklenky naplněné šampaňským vínem o sebe zazvoní z úst hostů je slyšet blahopřání radostný úsměv hraje na
všech obličejích víno se ztrácí
též pečeně a dorty
Šprým humor vtip a anekdota se křižují
smíchem
hlasitým
provázeny
Mnohý host dává svou spokojenost na jevo potřepáváním okrouhlého svého bříška
Zapálí si 25
centové havanské a vypravuje soudruhům kolik tisíc vydělal na poslední bursovní hře s pšenicí Jiný zas udělal "corner" na oleji
Paniten na tom jiný na onom
čky neostanou pozadu s jazýčky
Paní Rozmarná má
švitořivými
tuleňové kožešiny
z
kabátek
nový
Paní Modová si svůj ne
za t&o
chala přeŠit dle nejnovějšího stři
hu a dala za to I48 a paní Mazlí-čkov- á
dala za nového pudlíčka
který je huňatý celý bílý než jen
koneček ocásku má černý $29
ve zlatě Paní Snílková píše nový
román pro "Magazíne" — ale kdo
pak má času aby poslouchal co
každá má Postačí pro vtorek
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Západu: — Chicagský vzduch medobré vyhlídky Měli jsme dobrou zi krajany opět začíná se čistit
sklizeň a teď máme zas dobré po Nově založený spolek pro podpoČasí kteréž slibuje opět dobrou ru mravní i hmotnou našim braCo bylo třím v Čechách započal a jest se
úrodu příštím rokem
takého
Šramotu
presidenta zvolit nadíti aby nenásledoval nebožku
aby byly dobré časy A ejhle ten Ligu
Bylať ona před rokem popresident nahoře nám jc dal a ) chována a ti SHiní co tvrdili při
vidět že ten pozemský s tím nemá projednávání její poslední pozůco dělat Člověčenstvo se rovná stalosti že jí Mřní více zapotřeby
stromu kořen táhne všechnu Štávu doznali nyní Že ano —- Ž vzkříze země a dává tomu kmenu ho- - šení její musí se slavit pod jménem
řennímu potravu Též rolník tinisl j jiným
ůcei světí prostreUKy
být pořád v zemi a pro ty ostatní KdyŽ st Liga narodila byl jeden
potravu vydobývat Za své namá- zakládající její Člen rapaden že se
hání dostane peníze kteréž zase do toho národního řemesla nehovydává za své potřeby a tak jeden dí a hajdy šel nebo chtěj nePři zakládání
s druhým se živí jeden bez druhé- chtěj pomohli mu
ho by nemohl být živ
Je tomu tohoto nového pro mravní a hmot
75 let tak jsem slyšel od jednoho nou podporu v Cechách utlačovastařečka že budou zle Časy až ný krajanů spolku byřa v jedlistu
budou dělat ostré cesty a černé nom denním
uveřejněna
cesty a zamykat lesy a budou se jména pánů kteří se zúčastnili
lidé stěhovat z místa na místo a založení tohoto pro nás čestného
tenkrát že bude zlé rok 1895 že spolku
Pán ten býval tajemníbude zlý a 1896 lepší Tak rok kem Ligy a co tento ani do schůze
po roku bude lepší O těch peně- Ligy nechodil a na chození do
Stonal vždy a
zích soudím že by teď mělo být schůzí stonal
Lidu
přimenší
u
nemoc bývá něho omluvitelnou
stříbro
peníze
V
Rakousku také bývaly když prospěti nechce Nuže proč
bývá
y
a
tolar platil dvě
tehdy
tolary
opět zvedá tu národní flintu ktea změnili to a bylo to dobře rou vždy opět zahazuje jakmile
až posavad
John Pšikal
boj započíná? Což nemáme zde
síly které by mohly podílet se na
GALT Canada Ctěná redakce! čestných místech a které by mohly
Dostal jsem několik dopisů v
dokázat Že národní flintu dovese mne dotazují různé věci dou
lépe ovládat než ti kteří jí
Po někom to pečtu ale některý
zahazují a opět hledají? Co jsou
ne
Já tu novou literu číst ne- platný útěchy a slova naši mládeumím já čtu a píšu starým písmem ži když nedovolíme jim těchto
jak se psalo roku iBioapomě čestných úřadů a na nich se podíDostal let a místa taková
také málo kdo přečte
opět zabírají ti
a
z
Iowa
vyrozu- o nichž česká veřejnost mluví tak
City
jsem dopis
mívám z něj že jest to dotaz o že hned na
počátku šlechetného
Nenějaký kus pozemku při městě účelu nedůvěra se vzbuzuje
zeleninu
mohl
Tady
pěstovat
aby
ní divu že to nejlepší a nejvíce
může nakoupit pozemků dost neb
povzbuzující provolání k lidu čefarem dost leží a kdyby chtěli lidé skému nenalézá ohlasu? Kdo jedkupovat tedy by každý prodal nou hrál s čestným úřadem úlohu
Co se týče obchodu v Kanadě to klamnou
ten nemůže prospěti
našinec s tím nic nesvede to jsou svým otřeným leskem dobré věci a
Kanaďané na to mistři
Naproti lépe by učinil kdyby do národní
tomu zase nejsou moc do práce mašiny čtvrťák hodil aby aspoň
Kdo by měl hmotně
farma pro ně není
prospěl o mravní podpomálo peněz když by jich bylo ně- ru by se již postarali ti kterým
kolik tedy by mohli celou farmu by jím uprázdněné místo poskytlo
koupit a 6e rozdělit a přišlo by jim příležitost se vyznamenat
Zde jsou pozemky výto lacino
Brdú
Tolik od
Kdyby
borné a podnebí zdravé
čevi zde dostali se na farmy tak
— Veskrzné vozy
by bohatli rychle těmhle lidem je Rychlá jízda
těch pozemků Škoda
Tady jsou po Union Pacific dráze do DenLiberálové zde ver Salt Lake City San Francis- také dvě strany
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dělají překážky kazí blahobyt lid né a jiné podrobnosti navštivte
v čísle 130a
vyhání odtuJ Ti také neberou zo městskou písárnu
Neb
Omaha
ul
Farnam
a
25tí
raději přidělá
tbolf žádné clo
jed-nušk-

kte-rýe-

hž

