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Po parolodích expresních nejryohicjší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Po parolodích expressnlco 1 New Yorku

to pirulo iicn (ravdelnch z New lorku do Břemen
Po parolodích exnrevnícb z Brmeďdo New Yorku

do Břemen l:i80O
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Jedinký šicí stroj kterýi není v nitem pozadu
Užíván jest nyní ve všech dílnách omaŽských
Prodáváme více Šicích strojů než všichni ostatní omažští ob-

chodníci dohromady
To proto poněvadž kupujeme je za hotové a prodáváme je na

splátky za Í500 hotově a 75 centů týdně
Proto ponžvidž vydržujeme muže který doma vás navštíví a

vás poučí kterak různých přístrojů pouŽívati a to zdarma Chcete-l- i

stroj laciný také vám ho prodáme a ušetříme vám peníze
Než koupíte stroj laciný prohlídnete si naši zásobu strojů 1 druhé ruky

Dosud nikdy nečítány tak nízké ceny a kdyby do roka koupiti Iste chtěli stroj
nový vezmeme starý zpet v té cenS již jste platili V následovním uvádíme ně-

které z těch jež tohoto týdne nabízíme!

I)H8Jlí Tentj
cena: tjden:

lBInger I4IO 1100
1 Household Í0U0 1000
1 BlnKers vysokoramenns 00 1200
i Biniter novsiaoKoDttibns auuu iauu
1 Housebold 1000 6'0
1 Uničíš 1U 5 00
1 Wnlte 1800 81X1
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švindlování jiného a k tomu cíli

riskuji 1 ochotou své pěníte Velká

větlma jich když tyto penize ztra-

tí pak se k tomu ani vůbec nepři-

zná aby neupadli v opovržení u

svých sousedů

Mnohdy tito darebáci se převle-

kou za trampy a nabízejí svým

vyhlídnutým obětím růzué skřínky
s lesknoucími se klenoty aneb

jednotlivé šperky o nichž v tajno
sti se zmiňují Že pochází z velké

krádeže v některém klenotnickém
obchodě Proto chtějí se jich zba
vit za každou cenu aby u nich

nebyly nalezeny Takovýto kupec
z laciného kraje vidí v této nabíd
ce vhodnou příležitost k získání

krásných šperků za babku a proto
se na ni chytne jako hQup na

červa

Nejčastěji provádí tito falešní

trampové "triek" s démantovými
prsteny jichž koupí půl tuctu v

některém velkoobchodě za $100
Jeden z těchto prstenů zabalí oby
čejně opatrně do cípu kapesního
šátku a pak vynajdousi některého

hlupáčka zatáhnou ho do kouta a

prsten mu ve vši tajnosti ukáží

"Kde jste ho vzal?" je obyčejně

první otázka oběti

"Co na tom kde jsem ho vzal?"

odpoví tramp "ale já bych se ho
rád zbavil Mohli by ho u mne na
lézt a to by mě netěšilo Nemohl

byste ho potřebovat? Můžete ten
kámen vyloupnouti a dát si ho za
sadit do jiného prstenu vy víte že
má ceny aspoB stovku ale ne pro
mě Mě by mohl přivést jen do

"trublu a tak chcete li dám vám

ho za desítku!"

Hlupáček si prsten prohlíží ten

se leskne a hází paprsky lakota
se v ttěm probudí a konečně ho

koupí od trampa za pětku prsten
nějaký čas má schovaný a pak
konečně při příležitosti zastaví se
s ním u zlatníka v městečku aby
se zeptal jakou má cenu

"Čtvrťák" odpoví zlatník a

dodá obyčejně škodolibě "mno-ho-- li

vy jste za něj dal?"
Leč hlupáček upaluje ze Štoru

jakoby podlaha pod nim hořela
Nedávno také chicagský mayor

Harrison byl jedním členem široko
rozvětvené švindléřské rodiny na-

pálen o stovku- - Před nějakým Ča-

sem přišel k němu elegantně oble

čený mladý muž s odporučením
od bývalého texasského guvernéra
Hogga a mayor k vůli tomuto od

poručení uvítal neznámého pří
jemného cizince s veškerou srdeč-

nosti a nabidnul se mu k službám
Cizinec za několik dní opět přišel
k mayorovi as roztomilou noncha-lanc- í

požádal ho aby muindorso
val check na Ji 00 který nemohl

proměnit poněvadž ho v Chicagu
nikdo neznal Mayor bez okolků

uchopil péro napsal na zadní
stranu čeku svůj podpis a stálo ho

to stovku neboť ček byl padělaný
a mayor dav nafl svůj iadorsment
musel ho pak sám zaplatit

Také odporučující list od ex gu-

vernéra Hogga bl padělaný Kdy

by byl dal švindléř Chicagu 'vale'

když ohnul mayora o stovku tak

mohl se těšit zlaté svobodě ještě
dnes leč on ponuknut prvým tak

snadným úspěchem chtěl učinit

druhý pokus u jiného vynikajícího
politikáře chicagského a to přived
lo ho do kriminálu

Tyhle všechny zde uvedené

"tričky" patří do staré zásobárny
různých Švindléřů avšak nedávno
v Chicagu uveden před užaslou

veřejnost jeden z brusu nový trik
o kterém 1 Ben Akiba by musel

říci: "To zde ještě nebylo 1"

Kdesi na ulici blíže chicagských
jatek napadnul jeden člen švindléř
ského cechu larmafe Kudolta z

Hagensteinu z Lodi Wis kterýž
přijel do Chicaga s nákladem do

bytka a dobře ho zpeněživ spoko
jeně ubíral se ke káře abv se po
díval do vnitřního města Švindléř
se mu představil jakoMartinRoose- -

velt a vysvětlil mu že je bratran
cem nynějšího presidenta a milý
Rudolf z Hagensteinu byl nanej
výš potěšen z této skvělé známosti

Když přijeli dolů do města tu

zašli do salonu se občerstvit a

mezitím se-- "Martin Roosevelt"

Hagensteinovi svěřil že jest v

úzkých a že by rád prodal svůj

majetek zednářský dům na State
ulici Dovedl ho tam ukázal mu
všechna poschodí jichž jest deva-

tenáct a celou tu nádhernou vel

kolepou budovu mu nabídnul za

ť 12000 Ovšem prodával ji se

ztrátou ale to všecko jen k vůli

tomu Že potřeboval nutně botové

peníze a pak kvůli tomu že se

musí stěnovat do Washiogtonu

aby tam pomáhal svému bratranci

řídit vládní kormidlo

Hagensteinovi se zednářský dům

líbil % 12000 za něj se mu zdála

pravá babka bez dlouhého roz-

mýšlení a handlování si tedy s

Rooseveltem" plácli a koupě
byla uzavřená a na utvrzení její
vytáhnul Hagenstein čtyři stovky
a vysadil je "Rooseveltovi''' na

dlaů Ten sice chtěl aspoS 1 1000
závdavku ale Hagenstein neměl
více "kéiů" a tak to zůstalo při
těch čtyřech stovkách í Druhého
dne se měli spolu setkati v Grand
Pacific hotelu a tam měl "Roose
velt' Hagensteinovi odevzdati
"title" a klíče od zednářského

mládí nazapomlná a v jeho nád-

herné residenci má krásni vypra-

covaný olejový obraz kůlny v níl
oa maličké farmičce začal v chla-

peckém tvém věku mlékařství

H10DCÍ Ještě nevyrařell!

Staré "tričky' se ttált jefti
vyplácejí

Jak farmář Hafcnšteln 1 Lodi Wls

koupil zednářský dum

v Cnlcaeu

Profesionelní švindler kterými
se velká města hemží ten nepo
třebuje vynalézati nové "tričky"
aby vyhlédnuté své obiti 'opentlil'
neboť jak praví české pořekadlo
ti hloupí ještě nevymfeli a tak s

těmi starými "tričky" o nichž již
tolik bylo psáno v novinách dá se

ještě dnes napáliti celá řada lidí z

oicbž mnozí se domnívají že

chytrost jedu plnými lžícemi
mládí svém tak jako pšeaičnou
kaši

Do Chicaga přijíždí skoro 9 každým
vlakem nějaký ten dobráČek z ven

kovajenž si dá namluvit cizinci na

nádraží ses ním setkavšímžena je
zeře vybuchl parník neb že se pod
řekou probořil tunel a událo se tam

ohromné neštěstí a milý dobráček

spěchá v tato místa a tuto důvěři-

vou zvědavost zaplatí pak obyčejně
vším cenným co má u sebe

Většina z těchto bejtů se se
svou zkušeností policii aoi nepo-chlub- í

aby ke Škodě nedostalo se

jim jí Stě výsměchu a neměli vedle

íoho ještě "bádr" s dlouho vle-

koucími se soudy a tak jen malá
část takovýchto Švindlů spáchá
ných městech dostane
se na veřejnost
"Triek ' s tobolkou jest ještě za

dnešních dnů prováděn na ulicích

ač těší se úctyhodnému stáří Švind
ler vyhlédne si nějakého venkova-

na předejde ho a pojednou se

zastaví a zvedne s chodníku velkou
tobolku již zvědavě otevře a z ní

vyvalí se baliček zeleBáků

"Well well prohodí švindler
k venkovanu který se mezitím k

němu přiblížil "někdo by rád za

platil hezkých pár dollarů kdyby
dostal tuto tobolku nazpátek
Pospíchám na nádraží a nevím

skutečně jak bych tu tobolku s

penězi pravému majiteli vrátil ''

Venkovan v dobráctví svém se

obyčejně ochotně nabídne že to-

bolku vrátí a švindler po krátkém
váhání svolí ale jen s tou výmin-

kou když dostane polovici odmě-

ny která jistě za navrácení té to

bolky bude vypsána "Za tolik

peněz to bude nejméně Í30 —

Dejte mi tedy $15 a dostanete-- li

víc nežli I30 za navrácení tobolky
patří to vám" praví blahosklonně
k venkovanu švindler a dobráček
venkovan téměř vždycky s ocho-

tou svolí a chce mu vyplácet těch

ÍI5 z pecěz nalezených v tobolce
leč švindler zadrží ho vážným va-

rovným hlasem "že se peněz v to-

bolce nesmí nikdo dotknout po-

kud nejsou vráceny pravému maji- -

teli jinak že by člověk mohl lehce

přijít do trublu ' a tak venkovan

nahlížeje oprávněnost tohoo dů

vodu vytáhne z kapsy í 15 vtiskne

je do dlaně švindlerovy a ten pak
rychle zmizí Když venkovan to
bolku otevře aby spočítal mnoho
li je v ní peněz tu shledá že jsou
to nemotorné padělky Tento starý
"triek' prováděn jest proto s ta

kovým úspěchem že většina lidí

si myslí že za (15 dostanou znač
nou sumu peněz kterou nemusí
vrátit

Jiný výnosný "trick"jenŽ scává

se hojným pramenem příjmů pro
členy Švindléřského cechu jest
běhání o závod Tento "triek

byl používán peněz po
celé Americe a posledně byl jím

napálen M Davis ve Fort Scott
Kans který jako člen legislatury
měl by přece mít trochu "filipa"
Davis vsadil £5000 na běžce

poněvadž mu bylo namluveno že

druhý běžec jest podplacen a že

schválně prohraje Davis se již
těšil jak lehce {5000 vydělá a

zatím je prohrál a následkem tak
veliké ztráty peněžní musel po
stoupiti bance svoji dobytkářskou
renč Dne 27 září nechalžvindle-r- y

kteří jej přivedli k bankrotu
zavřít ale dosud z nich nedostal
ani centu neboť oni dovedli vše-

cky své peníze dobře ukrýti
Tato družina ivindlerů tímto

spůsobem opentlila jistého starého
bohatého farmáře a dobytkáře v

Beaumontu o {20000 jednoho
šerifa v Indianě o 18 000 jednoho
advokáta z McPberson okresu v

Kansas o lir 000 a jednoho ob
chodníka z Ioly Kans o í 1000
Jak je vidět je to pěkná sumi-

čka peněz kterou získali tímto

starým "tričkem" během jedooho
roku

Staré české přísloví praví: Kdo

stojí o cízé přichází o své a tak i

tito lidé oecbavše se svésti lako-

tou draze zaplatili svoji lehkověr-nos- t

Tato smečka Ivindlerů zná do-

konale většinu lidských povah a

nejúspěinějií jich "tričky' se za-

kládají oa i a nejvíce peněz
získají právě oú těch lidí kteří

nagenstein Cekal hodinu trpělivě
čekal dvě již méně trpělivě čekal
tri u s klením a konečně se mu v

hlavě rozsvítilo při tomto dlouhém
čekání ie se stal obětí prohnaná
bo lvindléře Běžel ihned na po- -

licuale své čtyři stovky a "Marti-
na Roosevelta' ani s pomocí poli
cie nenaleznul a tak s těžkým
srdcem a lebkou kapsou odebral
se do Lodi aby tam přemvšlel iak

nevyzpytatelné jsou cesty velkoJ

mebtskycn svindlérú

Pradký sárhrat láíkrtu ryléčen

"Minulou zimu mělo jedno mé
dítko prudký záchvat záškrtu"
praví starší John W Rogers

z Filey Mo

"Dal jsem mu několik dávek
Chamberlain's Cough Remedy a v

krátkém čase všeliké nebezpečí
minulo a dítko se uzdravilo"
Tento prostředek neléčí pouze
záškrt nýbrž když použije se ho
ihned jakmile objeví se první
známky předejde i záchvatu

Neobsahuje ani opium ani jiné
škodlivé součástky a může býti

podáván bezpečně jak nemluvně-
ti tak i dospělému Na prodej u
všech lékárníků

DENNE
a více ftálého rjtííku laru-{ujr-

kaidému Mo e

Jednatelství naitch
rimft irxloblzen krajin

vtaHtenei'kcb
pod obrml 26k8

O A 8ILBERMAN
P2 8t ťmul Mlnn

Bolavý krk a kašel

jdou pospolu a0
Marešův Baisán proti kašli

Jde nimi pouJijete-- li neJlepMbo pro-

středku Kdy vy a vaíe dítky pHjdele
do úzkých a polináte trpfti opatřte si

Ihned za 25c láhev MAREŠOVA BAL

ŠÍMU PROTI KIŠL1 Jiné prostřed

ky nemují třebas takový účinek na kaSel

ale MAREŠIT zastav! je velmi brzy
Jest výteřným pro vSechny nemoci krS- -
ni K doptání pouze u lékárníků

(Neprodává se podomně)
RHECMATISM může býti vyléčen po-

užitím MASEŠOVÝCH TABLETEK PRO

TI RHECMATISMU Cena 50c poStou

Uopi&te si pro ne pod adresou:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

ŽH76 Archer Are Chicago III

NOBTH-WESTE- RN DRÁHA

zkrácení casu

zlepšená obsluha
2 listopadu

Dtnni chicagský zvláítnf vlak vyjtždl
v 7 20 ráno místo v 7:UU ráno V touž

duba přijíždí do Chicaga

Denni St Paul Mnpls ezpressnf vlak

vyjíždí v 7:10 ráno místo v 6:55 V toui
doba přijíždí do St 1'aul --MpIs

Čí 2 Overlaod limited do Chicaga v

7'45 večer má Hpucí rozy pouze Daleko

rychleji jede na západ z Cbicaja do

Omahy

North Western Ui Uilíu uCiuíli '

MCsíská fiřadoTna: 1401-- 3 Fámám ni

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupi záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody iak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau

kee St Paul Minneapols
Dulutb Superior Ashland a řetná

jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trh i1 pro

plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
poiemkorf komisař Hudson Wl

aneb na £ ff McRa(t
li pros A O P K St Paul Mlnn

Mámo

sto zákazníků
kteří praví nám
le nate

Illinois Uhlí

tri koTinoMbává tí'f po-p- tl

Uioé Ikvárv a pH Um

koH dloíhs

Jel rýtxmfm ptm ko
a sporáky Ctn satlt

k? tis pobldaoatl ka kstDÍ

Ttnsccft $575 Mú $551

ProdárisM kipiravfcko frako
Pailett Bia obM7

Jakab Ml Fred Fwtay tí
ko pHmM ri}1m Jkk M aO aklL

USION FUEL CO

0Mo 1U Farmám TeU fM
bu m tOaC P trati TeLSlU

chodním jeho podnikem
Tato ntumoroá anaha Farsono

vá stala se předmětem chvály
všeho obyvatelstva městečka

Champaigo Mimo to Johny měl

ještě jinou chvályhodnou vliM

nost která mu získávala vlude

přátele: uměl drželi své slovo

lidé věděli že slovo Farsonovo

platí jako oejvyssí závazek
V té době největší itor v místě

byl vlastněn Masem Eichbergem
a pozornost tohoto oDcnoanius

byla upoutána na Johnyho jehož
chování a spolehlivost se mu za

mlouvaly takou měrou Že si jed
noho dne pro chlapce poslal a na

bíduul mu místo zaklerka Johny
s svolením své matky nabídku s

radostí přijal s tou však podmiň
kou že mu bude dovoleuo aby
časně ráno a veřer mohl také ob

starávati svůj mlékařský obchod

na němž závisela existence jeho

matky a sester

V závodě Eichbergově ztrávil

Johny několik roků načež vstou

pil na iliinoiskou universitu abv

se zde ve vzdělání zdokonalil I

po čas těchto studií svých staral

se o mlékařství které stále rostlo

a kromě toho pracoval dvě neb tři

hodiny denně v bankovním ob

chodě Gaidner & Co a zde nabyl

počátky prvého svého vzdělání v

bankovnictví a k tomuto obchod

nímu odvětví pojal velikou lásku

"Já to musím přivést tak daleko

abych měl jednou svou vlastní

banku' říkával Farson ku svým

spolustudentům Ti se ovšem jeho
ideálům vysmívali leč v Farsonovi

ltO CjiWnka utkyěla s takovou

mocí že byl odhodlán k jejímu

provedení vzdor největším překáž
kárr
Po ukončení svých studií chtěl

Johny Farson nabýti praktického
rozhledu v právnictví a proto

vstoupil do kanceláře plukovníka
Wolfeho který byl tehdy jedním
z nejpřednějších právníků ve mě-

stě Wolfe si ho zamiloval pro

jeho správnost a svědomitost u

vykonávání veškerých prací a chtěl

aby Farson věnoval se právnictví
a sjiboval mu k tomu účelu všech-

nu pomoc leč Farson nechtěl býti

právníkem V jeho duši byla za-

kotvena touha státi se bankéřem

a Farson chtěl zabočiti na tuto
dráhu

Vydal se proto ďo Chicaga s

těmi nejlepšími odporučeními z

Gardnerovy banky a vůbec od

každého kdo bo znal ze Cham-paig- n

Gardnerova banka byla
ve spojení s bankou Keene & Co

v Chicagu a miadý Farson odebral

se přímo k této firmě se svými od- -

poručujícfmi listy Chéf její si

Farsona a listy mu přínešené be

dlivě prohlédnul a druhý den stál

již Farson u psacího stolku
V krátké době stal se vynikají

cím právníkem v bankovním do-

mě Každé odvětví jeho důkladně

prostudoval a získal si tu nejroz-sáhlej- ší

odbornou znalost Farson

pracoval pilně od rána do večera

a bylo-l- i to nutno nešetřil večerů

aby vykázané mu práce ukončil

každého dne Kromě této přičin-livos- ti

byl Farson obdařen jakým
si zdravým instinktem a úsudkem

pokud se týkalo všech finančních

záležitostí a hlava firmy počala ho

uznávati za nejlepšího svého za

městnance

Jednoho dne poslíček úřadovny

přistoupil k Farsonovu psacímu
stolu a pravil tomuto: "Mr
Keene si přeje s vámi rrluviti ve
své offici Mr Farson '

Ten odložil pero a poněkud s

chvějícím se srdcem vešel ke

Keenovi jenž procházel se vážně

po své offici

"Sedněte si" řekl mu Keene a

doložil: "zavřete dvéře!"

Farson tak učinil ruce se mu

při tom třásly neboť nemohl si

vysvětlili co jest příčinou tohoto

náhlého zavolání od jeho chlía

"Farson' pravil Keene k mla-

dému muži "jak by se vám líbilo

tiché společnictví v našem banku ?

Farson div nespadnul ze židle

překvapením nad touto nabídkou

Pak konečně se vzpamatoval
řekl: "Mr Keene vy přece víte

že nemám žádný kapitál'
"To nevadí" od"ětil Keene

"já jsem vás pozoroval po celý
ten čas co jste u nás vstoupil do

služby a je to právě vaše píle a

vaše obchodní intelligence která

se mi líbí Kapitál je all right
ale my ho nepotřebujeme kapitál
náš nám úplně postačí Chcete-l- i

tedy zkuste to s námi''
Tak stal se John Farson nejsa

ještě ani 22 roků stár společní-
kem jednoho z největšfcb soukro-

mých bankovních ústavů v Chica

gu a zde setrval až do té doby až

firma ae rozešla Mezitím lak

Farson jako společník banky zí

kal značný kapitál a maje tu nej- -

lepšf pověst ve finančním světě

rozhodl se a tímto kapitálem zalo

žili svou vlastní firmu pod jmé
nem "Toho Farson & Co" a od

té doby jako její chéf řídí ji a tím

aejlepiím úspěchem
Farson neprovádí spekulace

nýbri zabývá se poue zprostřed-

kováním prodeje a koupi rázných

dluhopisů a dnes jsa něco málo

přes čtyřicet roků stár vládne

několika miliony dollary

Šicí

stroje
s kuličkovými lůžky

ii
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2 Pro obuvníky 3000 1600
1 New Home 2000 10 00
1 Slnger kiejíovka 4000 200
1 Standard 20 00 1000
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Štěstioa ve svém rozmaru jest
ovlem nevýstižná Jay Gould v

mládí „tvém pedloval pastě na

myli Cornelius Vanderbilt byl
pouhým převozníkem Russell

Sage začal svou kariéru obchodní

jako klcrk vc smíšeném obchodě
e služným f i týdně a George M

Pullman oháněl se v mládí svém
tesařskou sekerou a víichni tito
mužové vySinuli se z těchto nepa
trných počátků na prvá místa pe
něiních knížat amerických Tak
i John Farson měl takové životní

začátky
Rodiče jeho přijeli z Ohio do

tátu Illinois v roce 1859 a usa

dilí se v městečku Urbana Otec

Farson ft v byl methodistický kaza

tel a maje rodinu čítající 6 dětí
musel se svým nepatrným služ

ným prodělati pravou křížovou

cestu Ke všemu tomuto těžké
mu zápasu postihlo rodinu ještě
to neštěstí že vše co nazývala

svým jí shořelo a tím útrapy její
se zvětšily Tak btarý Farson ži

vořil — neboť životem se to nemo-

hlo nazývat— v Urbana až do r

1869 načež se přesídlil do Cham-paig- n

a aejnoha se hlásáním slově

božího uŽiviti koupil 5 akta

poblíže města a začal na

nich pěstovati zeleniny pro trh

John mu pilně vypomáhal pokud
slabé chlapecké jeho síly stačily a

malá zahradnická tato farmička

nejen že počala vynášeti rodině
Farsonově slušné živobití ale

když se rok s rokem sešel tu

Zbylo ještě několik dollarů výtěž-

ku které starý Farson bedlivě
' ukládal a pak si s malým tímto

kapitálem otevřel smíšený obchů-

dek V odměnu za tuto jeho

přičinlivost počalo se mu poněkud
slušně dařiti leč z tohoto šťastné-

ho obratu ve svém životě netěšil

se dlouho Jedné noci když se

vracel ze svého obchodu na farmu

kde stále ještě bydlel splašil se

mu kAB on spadnul pod kola

vozu a byl zabit

John Farson který byl tenkrá-

te as 14 roků stár stal se nyní
mužskou hlavou celé rodiny a již
v těch dobách sousedé chválili

ho jako
'

čiperného rozumného

hocha a každý ho měl rád

Když byl otec pohřben tu ko-

nána v rodině zemřelého porada
co dále počít a "Johny" jak ten-

kráte ho každý nazýval vytasil se

s plánem pro budoucnost který v

hlavě jeho vzniknul po bedlivém

uvážení všech okolností

"Prodej ten štor maminko"

pravil "a za peníze co za něj
stržíš koupíme krávy Po mléku

je zde v městě dobrá poptávka a

sama víš že častokrát ho lidi ne

mohou dostat tolik co ho potře

bují Na naši iarmě můžeme

držet šest nebo sedm krav a za
'
jejich mléko se nejen uživíme ale

já myslím že nám ještě nějaký
dollar zbude'
Matka se nad tímto návrhem

svého čtrnáctiletého synka zamy-

slila pak obrátila se k němu s

otázkou: "ale jak pak budeme

prodávat to mléko a kdo se bude

starat o krávy ?

"Já ho budu prodávat" odvětil

Johny krátce "a také budu obsta
rávat krávy —když ty se sestrami

je budete dojit Já nemám starost
o prodej' dodal sebevědomě "to
uvidíš maminko

Paní Farsonová přemítala nad

tímto plánem svého hocha několik

dna a čím dál tím více se jí za
mlouval NejvětSÍ však vliv měla

na ni ta rozhodnost a kuráž

Johnyho a konečně tedy svolila k

prodeji štoru koupila za celý vý
těžek krávy a Johny bez meškání
se vydal do městečka aby hledal

kostymry na mléko v

Dařilo se mu dobře neboť každý
byl ochoten pomoci kurážnému
milému hochu aby si mohl zalo-

žili existencí pro sebe a pro svoji
rodinu Poněvadž Johny neměl

vftz a nemohl si koupiti žádný pro
nedostatek peněz tu nosil mléko

po městečku v pětigalonové konvi

ať prielo padal sníh aneb mráz

prochvíval údy tu Johny Farson

byl pravidelným ve své obchůzce

po kostymrecb tak jako hodny
Když vyprázdnil svou konev' tu
navrátil se domů aby ji opět na

plnil mlékem a vykonav tyto
obchůzky dvakráte za den vrátil
ae pak na farmu vyhnal krávy na

pastvu a pospíchal do školy aby
nezanedbával — pokud bylo mož-

no—své vzdělání -

Johny Farson prodával tehdy
kvart mléka za 4 centy ale i při
tlio llct krávy ae velmi dobře vy- -

f—xeíy a matka Jobnyho v uznání

ti jeho moudry nápad a za jeho
Z "Irlivott dala mu malé pro-(zzt- 3

t u£tkn mlkařského ob--c

1: Jeká? pesís ty letřil ai
: :::!zJ cU ti U si xa ni

:~1 rrta vbstxí kráva a ta

NEBRASKA
0E0 B MICKEL řiditcl

Poboční úřadovna: 612
14 " 334

Pobled na odbor obchodní a bankovní

Schválena řldltely vyšších

škol předními obchodníky

a soudními zpravodaji -

Zřízena před devíti lety
Zamlstnává nejschopníjíl učitele

Nejlepší a nejdokonaleji! ústav na zápaíř
$3000 uloženo min roka v nových psacích strojích

$2500 uloženo v novém zařízeni odboru obchodního

Další poschodí pronajato k pohodli iákS
Místa opatřena 90 proč všech loňských ŽákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na

stravu vydélatl sl mohli
Podzimní béb poíne 2 záři

v

'I

'i tJT Pište si pro krásný

ADRESA: A C ONGK A MM LL B„ pres
OMAHA NEB

I í

MéH 200 akrů 70 akrů fest vzdéláno a
ostatní jest tvrdý les Dobré stavení a maštal
na pozemku tom pouze 4 míle od méstaCadott

Cliippewa Co Wls kde již je velká Česká osa-
da Farma ta se prodá za $3200 Vlastníme
také tisíce akrů pozemků nevzdélaných v tom
samém kraji a také pozemky na kterých je né-c-o

vzdéláno které lacino a ňa mírné splátky
prodáme Jestli míníte koupit dobrý pozemek

pište nám o popis a mapu

Cypreanseo Bros

vfrgAvtottacSflcirt Ean Claire T7it


