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Chicaga do Bodenbachu $44
" " Čáslavi 4545
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 4420
" " Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" ' Litomyšle 4575
" " Nepomuku 4475
' " Pardubic 4530
" " Plzně 44-7- °

" " Písku 45 20
" Phy 44-9- 5

" " Tábora 4580
" " Domažlic 4520

" Teplic 4455

mek od naznačeného archu co
kvitanci a památku—a celá věc je
tím odbyta Arch ten byl toti
předem zaplacen— a jelikož počet
arcliťi vydaných jest pod přísným
dozorem záruky těžké majících
osob dále pak bedlivě střežen
musí se v pokladně ústřední vždy
nalézati přesně tolik dolarů na
hotovosti za mnoho-l- i jich ta

chybí ve známkách čímž všechn
obtíž účtovací a dozorní na dobro
odpadává

Když obchodník takový anebo
třeba 1 soukromník tou cestou
arch mezi lid náš roztlačil obdr
žev zařl dříve vydaný svůj obnos
nazpět a odevzdav tak každém
přispívateli za obětovaný jeho —

řekněme — 5c jednu příslušnou
známku zbude mu v rukou jistý
dozorní proužek od něhož kupo
ny takové byly odtrhány kterýž
mu později poslouží co důkaz mí

ry jeho vlastenecké horlivosti by
za to v koncích došel přiměřeného
uznání Ten si podrží a shledá-- 1

možnost další takové sbírky po
šle ten samý nazpět obdržený ob
nos $1 znovu na výbor náš aby
obdržel zaň nový takový arch a

tak se věc může opakovat jak vů

bec možno
Uude-l- i kde v místě více Čechů

kteří by mezi sebou sebrali na př
$S po 25 centech $10 po 50c neb

Í20 po $1 jeden z nich co sběra
tel zašle tu částku dotyčnou na

výbor náš by obdržel příslušný
arch obětin těch 25c neb 50c a

neb dolarový a potom každému
dárci jeden z příslušných kupónků
dodal čímž se úplně zjistí že do

tyčná ta částka jejich oběti skuté
čně byla na pravé místo dodána

Proužky dozorné sběrateli tako
vému v rukou zbylé mu pak bu
dou sloužiti právě tak za příští
výkaz pro zasloužené vyznamená
ní jako bylo již výše řečeno Při
spěje-l- i kdo obnosem ceny celého

jednoho archu—ať částkou ti$s
$xo neb $20 může sobě na pa
mátku nechati arch ten snadno co

obraz zarámovati což zajisté bu
de aspoň tak dobrou okrasou pří--

bjtku české rodiny v Americe

jako kterýkoliv obraz jiný
Dále shledáváme velkou výho

du a pohodlnost tohoto způsobu
sbírky naší zde v Americe také v

následujícím: Při zasýlání před
platného na časopis česko-ame- ri

cký obnosu účtu nějakého na
zboží atd stává se často že ně-

které centy se neshodují s číslicí
okrouhlou tu lze tedy prostě na
značití v dopisu by se to dalo na
sbírku národní a obchodník do

týčný pak jednoduše přiloží pa
třičnou známku do svého listu od

povídajícího přilepí ji na zasýlaný
časopis knihu neb jakýkoliv jiný
předmět dárci zasýlaný a tím jest
odán důkaž že příspěvek byl

řádně na místo svého určení od
veden neb jak medle kdo takový
kupon cbdržf jej zničí neb jinak
sobě uschová má ihned plnou
istotu že se jeho občtina řádně
odvedla

Když by takto každý náš ob
chodník neb horlivec vlastenecký
ednal by po pouhém pěticentu
ve svém okolí sbíral a když by
tak veliké množství nás podobnou
maličkostí přispělo dosáhli by
chom velmi rychle bez zvláštních
obtíží sumu značnou která by
nám sloužila ku cti a naším rodá-

kům v Čechách zápasícím k uvě
domení že mají v nás posud hor- -

ivé a milující spolukrajany
Nezklamou nás tyto naděje? Má

náš český lid po Americe ještě to- -

ik vůle a ochoty? Tento způsob
bírky jest jedině vhodným aby
se doniklo do každé jednotlivé
osady a na každou jednotlivou
íarmu bez velikých obtíží pro jed-

notlivé sběrače a protož doufáme
že to nalezne všude mezi našinci
dostatečného uznání Naše časo-

pisy budou tím zbaveny velké ob

tíže technické která by jim po-

vstávala jinak z nutnosti kvitování

k českému lidu ve Spoj Státech

Draxl $polurodáiif

Národnostní boj který se nyn
ve ítaré vlasti naší evropské roz
vinul mezi národem českým a je
no ohiavnlmi vrahy germánským
je tax důležitým a osudným že

vyžaduje na zápasiSti každé srdce
nepřestávší dosud cítit jakousi 11

sku pro mateřskou řeč a otcov
kou vlast vgech dítek Čechie Při
blíŽilať se konečně ta osudná do
ba kde odvČký ten ná8 nepříte
národní bude buďto pro vždy oii

ražen aby českému národu vzkvé
tala nová krásnější budoucnost —
anebo kde zvítězí aby nám
národu sevřel znova pouta otrocká
pro nová snad staletí

Může kdo z těch kteří události
rakouské sledují takovou skuteč
nost popírati? Doba jest takovou
— a protož se domníváme že an

jediný Cech zde v Americe nebud
chtíti zňstati bez jakéhokoliv ú

častenství v tom zápasu osudném
celého našeho národa

Okolnosti naše jsou však tako
vého rázu že nám co občanům a

merickým nezbývá pro dobu ny
nějSí žádné jiné cesty k takovému
účastenství než jen peněžitou
sbírku ve prospěch toho boje Ne
mohouce drahým svým bratrům v

soužené vlasti svou krev a své Ži

voty obetoyati pro vlast a národ
nechrne jim míti aspoň našich o

bétin hmotných pěněžitých tak

aby viděli že cítíme s nimi a aby
z těch důkazů naší lásky a upřím
nosti čerpali odvahu statečnost a

vytrvalost
Lide český "e Sp Státech! Vý

bor náš kterýž se o proveden i ta
kové mezi americkým krajanstveni
naším co pověřencc českého oby
vatelstva města Chicaga vynasna
žuje uznal za dobré uchýlit! se v

tom ohledu oj všech dosaváde u

žívaných spňsobo našich veřej
ných sbírek aby se uchopil cesty
jiné dosud neužívané a protož
vystupujeme tímte bychom na
šincftm věc vysvětlili a každému
umožnili mocí se sbírky té súčast
nit a položit tak oběť svou na ve

lebný oltář svaté věci celého če
ského národa

My shledali po důkladných ú

vahách že sbírka pomocí sběra
cích listin pomocí spolků českých
nebo pořádáním zábav jest příliš
obtížnou a nedostatečnou vyža
dujíc příliš obtížné práce poměr-
ně malého počtu jednotlivců kro
mě obtíží nesmírně rozsáhlého
kvitování — a při tom že přece jen
se nemůže doniknouti důkladně
ku všem jednotlivcům celého ná
roda našeho tak aby se každý
mohl súčastniti malinkou obětí

výsledek přece byl nás důstojným
Proto jsme se odhodlali ku sbírce

pomocí národních obětin pomocí
to známek kteréž jsou právě do

hotoveny a pro veřejnou potřebu
připraveny Spůsob ten jest ná

sledující:
Nechali jsme zhotoviti archy

trojbarevných známek znějících
na částky 5c 25 50 a $1

nichž vždv 20 na jednom archu

jest kterýž opatřili jsme číslem

razítkem tohoto výboru a jinými
znaky bezpečnosti tak že jest vše

dobře kontrolováno a proti všemu

padělku zcela bezpečno Jest to

práce českým umělcem kreslená a

cestou kamenotisku v národních
barvách slovanských provedená
Je-- li tedy kde ve Sp St ochotné

ho obchodníka nťb jednotlivce
který by ve prospěch nadřečeného

úkolu našeho ve prospěch české-

ho národa spolupůsobit se odhod-

lal může se stati sběračem zcela

jednoduše když zašle nížepsané-m- u

výboru — poštou neb jinak—

čistku na oř ti a za tuto obdrží

tou cestou 1 arch s 20 5centovými
známkami Najde-l- i tu pak ně-

kde krajana obětavého mezi svý-

mi sousedy odkupníky který ty --

dejme tomu — 5c na oltář vlasti

chtěl vezme tuto občtinu odtr

tinek následkem toho se tedy
snad tím více přičiní aby porno

hly o tom šířiti v náš lid známost
a povzbuzování

Každý náš obchodník — groce
rista doutníkář cukrovinkář řez
nik holič hostinský lékární
anebo obchod střižní — volu

každý u něhož se lid náš Český
jakoukoliv příčinou če tněji dosta

vuje nechť vyvěsí návěští že tam

tyto národní obětiny lze obdržet
a nechť vždy aspoň jeden arch u

sebe chová aby po zpeněžení je
objednal nový a tím se dosáhn
za krátko sbírka všeobecná

Obchodníci někteří mohou pří
pádně známky takové dávati cd

kupníkům některého zboží právě
tak "nádavkem" na jistý obnos

kupní ceny jako jsou dávány jiné
'
prémie" a když kdo takovoi

známku obdrží ji zničí anebo si

na památku uschová je tím jeho
národní občtina provedena pí
čemž sběrateli anebo obchodníku
takovému dozorní proužky archů

zbydou v rukou co důkazy jeho
přičinění pro vyznamenání po
zději
Tak jsme zařídili tuto sbírku

bychom vyhověli úloze na nás če

ským lidem v Chicagu vložené

nyní je tedy na našem krajanstvu
celé této širé země by také ono

vykonalo díl svůj a objevilo jak
dalece zůstalo ještě věrno své pň
vodní vlati a svému tak těžce pro
následovanému národu Ozvaly
se ovsem take na mnoze hlasy
mezi námi které jakoukoliv pod
poru české věci v Cechách odsu

zují předstírajíce že máme sam

zde dosti svých věcí k podporová
ní však jsme přesvědčeni že ta

kový názor nedojde mezi nám

zaaneno oniasu íncd coz nen

zřejmo že kdyby hlavní kmen če

ské národnosti v zemích královstv
českého byl podťat naše živořen
národní zde by se stalo zcela bez

účelným a marným? Tam se musí
soustřeďovati všechna vlastenecká
horlivost každého upřímného dítka

matky Čechie kde se zápasí př
nerovné zbrani na život a smrt
To je samo sebou dostatečně zřej-ný- m

ay nebylo třeba Žádného dal-

šího výkladu Ano bylo by to
urážkou a zlehčením inteligence
česko-americké- lidu chtíti se

domnívat že to sám ze svého
vlastního popudu nepochopí
Jiné hlasy nerozvážlivé hled

také tu Šířititi domněnku Že sbír
ky takové jsou v Čechách korrupt-n- ě

užívány neb rozmarííovány na

vysoké platy úřadníků těch jistých
odborů národní orgnisace Českého

národa což také jest příliš absurd
ním než aby to vyžadovalo zvlášt
ního vývratu
Každý cent kterýž zde tout

sbírkou shromážděn bude dojde
správně svého cíle v Čechách
bude jej použito na ncjnaléhavější
potřeby českého národa dle určení
národních zasloužilých vůdců
ichž dobrého jména jest nejlepším
důkazem všeobecná láska a důvěra
celého českého národa Oni jsou
stráží osudů české vlasti a české
národnosti při té divoké vichřici

germánského furoru která se tam
rozburácela a protož jest hříchem

když je kdo z Cechů podezřívá
bez nejvážnějších dokladů viny
by jim co novodobní Milota po
drážel nohy při tak osudném zá

pasu
Všecko pro vlasť a národ tak

aby se záhy opět zaskvěl na obzo-

ru světa nový český stát co svo

bodný domov blaženého Českého

národa!

Veškeré dotazy přihlášky a ob- -

ednávky známkových archů této
árodní obětiny — arci že s přílo

hou patřičné známky poštovní na

odpověď — buďtež adresovány
ásledovně:

Jan Geringer tajemník Česko- -

Arner Výboru pro sbírky do Cech

07 West I2th St Chicago 111

ČESKO AMERICKÝ VÝBOR

pro sbírky do Čech

Krajané navštívivší Omahu ne-

měli by opomenouti navštíviti

hostinec
roli (Mé a Pacific ul

rpotize block a pfil výi hodné od
itňdru}{

řízeny P A KHKČKE3I
Výtečný Oranký ležíík dobrá vínn

doutníky atd naleznou tu hosté v hojné
ZiíaobÍ! a mimo tobo Jou v bostlnr-- i tomto
bezpečni 28tf

KUA NIC E HLIS prodavší
JUS HIISS pnxl ovci (řcn mnř
J H IUIS1 prodá vuř dob vepř

Kt rkoliv 7 nich pnu-iiji-
- v ráj mu

tvýcli ziíkiixniku

Josepli Bliss
komísíorář se lim dobyta

číslu 31(1 Excliaiif? llltí

SOUTH OMAHA - - NEB

VSeinoJni péi"(i vf tuiji- - set vJem záHvIkám I

iKhitoluin 1'řiw-- Viiif Jcht uctivě žádána

Tržní ceny na požádání

Krant Welrnann vXMilxvn8 v Colfax Co
rniin co řádný n vi"dotidt v muž Bot lmtoii
otMlou?! krajany v l íenké

Cechové !
Jndcte-l- l do staré vlaHtlntai Urt-nif- zapa-

matujte kí ve oviím proHprcim io íeská ftrtna

Kareš & Stocký

29 Bahnhofstrasse 29
obstará Vám nfjlne a liojvíhodnřjl vpíkeré
Vuíe aliluwil Jako vímčnu p'iii-i-! přeplavní
lístky Vaí xavazadla a j
Chceto-l- l koho za wlmu povolali Hdíllo au

Jeho doporufin Jej na ni aby nám
dopnul u my právoí- - a ku itpokojťiiotíU nonám
Hlouiiino

M A 3íasek v Abie Xe1

--— vlastní—

ůůú n Um iMk
Má na sklade velký výbf r všeho druhu

kamen na měkké i tvrdé uhlí kamna na
vaření rozliínťbo druhu kuchyňské ná-

činí stolní náčiní a vftbec vJe do oboru
toho spadající Náčiní pro řemeslníky
zámky a jiné potřeby ku stavbám pum-p- y

trouby a větrníky které sám usazuji
hospodářská nářadí jako i zboží najdete
v mém závode vždy v hojnosti podušky
chomouty ohlávky prasky háky atd
Pro nevřsty mítn zásobu všeho druhu

nejlepílho náb} tku prádelníky postele
umývadla sledy židle pohovky atd
Mám jeítč jiných věci v zásobo a nejlépe
bude potiebujete li něčeho podobného
přijďte se přesvěděit že víe jest to nej-lep- íí

a nejlacinějsí než Irdt-kol- i v jinde
Objednávky a správky vSeho di uhu výři
zují správně levně a co nejrychleji

21 n:0 31 A MAftKK

ItSSCiy !OT2=

osm palcQ až pět stop Odkazujeme

Tratíme láni při víech ztrátách
112 2k

Adresujte: J J HAVELKA
I:ike Síním & Michigan Southt-r-

Depit CblcBgo II'

Téf otwtarává poJIStíní tu neJnUií ceny
t IU K Van Uuron St Koum 31

Hli-d- ú se sedlář !&kicl pH dobré nidfi buď týdně in-l- ) chJ kunu

když doptaná: KU MI&KO
Sx OKI) NEIi

Připojte se k nové

ČESKÉ OSADĚ

ve Jfillow Jliver
(Minnesota
i

Budete spokojeni jei tii uložíte

peníze v této krajině

ČTĚTE TENTO DOPIS
Problédli jame pozemky okolo Wilow

Kivcr Mino a každý z mís zakoupil 80

akr5 pozemku na nich Z zařídíme na&e

nové domovy Jmnes krajinou spokoje
ni a odporticujeme vSem krnjnnfim jako
dobrou pfidu k přstoviinf zrní všeho dru-

hu a zvi íité k chovu dobytka a ndlkar- -

tvf 0M(la tato rořte veimi rvchle a
vetíina pozcmk"i prodávána jest Čechám

každodenně sem přicházejícím Iíčbem
této zimy zakoupilo v okolí tomto pozem

ky 25 českých rodin a odeberou se nyní
na wó tak brzy jak možno

Frank Beneši) Frank Kosanda
Anton a Frank Ileyda

IW-mk- l 13 do (n akr Pamatujte i

to Kiuze !-
-' hotově a tlo roční pM S proc úro

ku k rakuuxni 10 akrn poutníka po Mukr
Pozftiiky uWsíwno vám durma
Plřte o mapy a ctrkulářo

JAMKS KLUZÁK
IchUf vyittřbovatecký Jednatel

í3 Globe Uldg St Paul Minii

ix b na:

101'KWKLL CL AltKE

Iand foiiiniltsIoiMT St I' k I) K It
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STROMOVKA
rZALOŽEITA

Nabízíme dplné zásoby ovocných strom5 a štěpn ozdobných stromu keřft a
ftží Stromy Jehliěnaté ve všech velkostech
se n tidce našich zákazníka a ovoce nesoucích štěpnic Že naSe ovoc né stromoví
a ítěpy nes ii ovoce dokazuje úroda ovoce Jež jsme vypěstovali 3 000 fctlŠIU
litlfK v jťMiit niTAiriiť li iiiit iniwitl jmin--

n iin jtiii'iii Biimiir —

0Utul& třesní JJ buMn na stromě 570hroznn na jednom keři Zvláštní pozornost
věnována Jest balení a výběru žádaného druhu

Zaplete ti o Uhlířovaný katalog l cenitni na


