
z bAsní r éeAmka vou pod rinžhna nohama i po stradem Jsou to taková vyfintěná
nách vidíte Železo živoucí železo

telné protivy jaké tragedie I Tři

da bohatství nutně dá vyrůsti kru

tým a přísným zákonům vyplynu

kulatá obtlotistlá stvoření tak
tropící hrozný hluk n ruch K ži

úplné spokojená Mama uchou
Už se na nás nehněvejte votu povoláno jsouc mocí zlatalým z moci finanční aristokraciestojíc! tak pevně na nohou jako

Dar amerických Čecbft — Pan

Jan Kosícký z Omahy odevzdal

před svým odjezdem z flcoli Jmé-

nem četných jiných zámořských

svých krujunň k rukám předsedy
česékho odboru Zemědělské rady

pro král České p Karla Prášku

knížku Městské spořitelny pražská
h vkladem 1U12 k ÍW h jako základ

jím jsouc odiiševněno železo naotroků Žlutého Ďábla jež povedou
viji lidstvo na vřeténko oliIuJujíok potlačení chudých Chudoba

opravdové mílové sloupy jež uka-

zují cestu ke spáso duse Leč ať
tomu jakkoli není v nich ničeho

dřevěného než srdce Jsou tak

je vyssávajíc jeho živou kreva zlo na Kost Hule nutné vypěstí
anarchii Nemluvím o theoriícb iimrtvujíc jeho mysl

elastičtí jako vzpruhy v nádher mluvím o vývoji závistí zlomysl
ností a msty vfieho toho v jed k fondu z něhož by pří živelníchné ekvipáži nebo jako ráfy v ná

pohromách dostávalo se první po
Hoteliér zuvraidén manželkou

— Ve Vídní zastřelou byl dno 27

čerevnee v poledne nu ulici svojí

nom slově co snižuje člověka na

úroveň protispolečenské bytosti moci Dostiženým zcela nemajet
kladném uutomobilu
Uád bych aby bylo mi poroz

uměno že takto mluvil o morali ným venkovským občanům Ka- -

manželkou známý majitel hotelu hitál ten bude občas dále rozmnostech nemám na zření ty kteří "U zlaté hrušky" Ferdinand žován a bude-l- i jednou zřízen zem
PuhcIi Revolverový náboj zamyslí nýbrž ony kteří soudí

Kmerson byl moralistou leč já ne

Ty dva nesmiřitelné proudy psy-

chologie bohatého a pocity chudé-

ho dospějí k srážce jež povede k

celé řadé tragedií a katastrof
Amerika jest ovládána velikou

energií a proto vše v ní ať dobré

nebo zlé vyvíjí se s větší rychlo

ský fond pro nucené pojišťování

proti živelním pohromám má jesáhl hoteliéra přímo do srdce Pří
dovedu ní představit! muže jenž činou krvavého činu je žárlivost mu iiřinadnouti Výkazy o užiti

Hezprostřední podnět k událostipřečet Kiwrsona neměl by mysl

vyčištěnu od prachu a Špíny svě- - tohoto fondu a jeho úroků budou
léto zavdala okolnost že choť ho

zasílány p J Konickému a p dru

lil trn nu nAu iiitlniívcjto

lo JnI tom nebyli

kilyž Jhiiio kc my i moji milou

řítili

Nikoho Jniiiu iii'hivhII

nikomu li íi' ím-- í k i

kli JnIIIH niVIKIII CCNllMI v peklo

iiiídIii v jfnljickll

Nikolu) Jniiio ui'iovuti

ifuliijf UnM k nim ihjí
i jíl

jenom červen ten byl 11 i ni I

M 11(1111 )li)Ijel

Tnlúk mu luk bliku fcenl

tulák iicmA htn hrdt

tulák ten nu proto íeiií

ře 111 (i ril

Klyž ti tulik Ženu vede

by v ni objal ďlý uvít

tu mih f Jkiioim uluncn vidět

Jdk n kvřt

Tuk jen ní nehněvejte
jř Jutě jiH tom nebyli

když jxiiiis m my moji milou

řiuíll

teliéra se dozvěděla že Pusch natových předsudků (Jarlyle Ruskia
a Pascal — jich jména jsou mno Fr Kvojsíkovi v Praze který o- -

stí než kdekoliv jinde Lcě vzrůst

onoho unarchismu o němž mlu-

vím předchází vývoji socialismu jal milence své pokoj v bezpro-
střední blízkostí hotelu

há a knihy každého z nich působí
chotně na sebe převzal další spro-středková-

nl

s americkými krajů-n- v

Dá se očekávat! že toto za- -
nu srdce jako dobrý kartáč NeŽ Hocialísm je stupeň kultury

civi-lisova-

tendence Je to nábo
Osmnáctá chata Bože to jt krá- -

a — Malou čest dělá hrdinné
v -

řízení dojde hojných podporovate
jsou lidé kteří jsouce zrozeni mi-

zery jednají jakoby byli zástupci
světa

18 chase desátník (irueu z Hrad lů nejen v Americe nýbrž i u na

v Čechách a Že bude novým doklace Králové Týž vracel se v ne

ženství budoucnosti jež osvobodí

celý svěť chudoby a těžkého jha
bohatství Správně pochopeno
socialism vyžaduje důkladného

využití mozku a obecného soulad- -

Člověk je uvoii přirozeností zvž-Javý- m

Více než jednou poodhr
děli Uí) července v rozjařené nála- - dem hesla ěeskoumcnckéhoí '

srdce pojí moře nerozdvojí"lé 7 Malšovíc do Hradce Králové

něho vývoje všech duševních sil a jíž cestou posekal poboční zbra-

ni několik stromků Když přišel Oo nemá jisti v letním čase
v člověku Anarchie jest lociálnl

nul jsem kůru na morální nádobě
a vždy uvědomil jsem tukový rý

Htuchlý zápach lží a přetvá-
řek zbabělosti a zkaženosti že bylo
skutečně až nad síly čichu jej vy- -

V horkém letním období velmilo kasáren nabil ručnici ostrýmichoroba Jo to jed vytvořený ve

společenském ústrojí abnormál náboji unchcpočné postřelil služ
bu konajícího svobodníka Manna

mnoho na tom záleží aby každý
kdo i chce uvanvati trapných
bolestí cholery kolíky ňplavíce
nrňimu a cholery rnorbus zdržel

ním životem jedincovým a nedo
Náboj pronikl tomuto tváří ústystatkem zdravé stravy pro tělo i

IrŽeti

Jsem ochoten domýsleti se že

Vmeriéané jsou nejlepáími morali Iiihí Zmáhání anarchismu ne a pod uchem vešel ven rozdrtiv
čelist Desátník potom vyřítil se se požívání stravy nezáživné jaNaše ivatební

vyžaduje intelektuálního podkla- -sty Bvěta a že i můj dědeček byl
lu je to dílo instinktu půda najen děckem u srovnání a nimi Při

na chodbu kde vystřelil dvě rány
a ohrožoval vojíny smrtící zbraní

ko salátu pečiva nezralého ovo-

ce nevařené zeleniny ranných
brambor zkaženého mléka ledopouštím že nikde v širém světě níž to co se zmáhá jsou závist a

msta Je nutným důsledkem že ítádění jeho učinil přítrž nadpo
ručík p JMažejoviě vyrvav mu vé vody atd Heveráv Lék proti

není tak přísných kněží mravnosti

a proto je nechávám stranou Jen potkává se s velikým úspěchem v

Americe kde sociální protivy jsou
mšku z rukou Desátník vyskočil
ak oknem a prchal k Orlíci kde

slovo o praktické stránce Ameri-

ka chlubí se sama svými morálka

choleře a průjmu jest lék který
působí rychlou úlevu ve všech

tiřítiadech života se týkajících
mimořádně ostré a duchovní život
mimořádně slabými a ěfu od času při příležitostí bolestí a útrap a jako jest pří-

jemným k užívání a vhodným alosazuje sumu sebe na soudcovské

vrhl so do řeky Zmíněný nadpo-

ručík vrhl se za ním do vody a za-

chránil desátníka před utonutím

Zuřící vojín odveden byl hlídkou

Nečistoty těla dostávají se na

A tnk 11 ím rozkvetlo červená milování

til Mfti IIIOII (llliíí VCIII HVOII dej Zll til

Ncpnčiim ruce:

Hlunď-k- sluníčku iluj požehnaní 1

My Jhiiio mí ncvuli Nvulcbní íitty

my Jhiiio ni nedal! jrtýnek žlutý

my Jsme ní řekli Jn in nu ebenu

jioellvč míloviili

Požehnej slunce ilvřiim nvfm détem

fini ti auiilntí krvavým kveteni —

Zlí H 11 lili Je Hiil7il ft Ženu

před celým vřtm

místo předpokládajíc že vypra povrch v podobě podebírajících bezpečným v pádu potřeby tak
také se stal spolehlivým na slovo

covala si v sociálních vztazích sy-

stém chování hodný následování
do vojenské nemocnicese boláků Nepravost a zkaženost

nyní jitřící a rozmáhající so ve
vzatým lékem v každé spořádanéUtonula — V Hranících na Mo

společnosti budou jednoho dne lírnácnosti Ona 2ftc a im 11
ísem přesvědčen že to omyl
Američané vydávají se v nebez ravě diela před několika dny u

svých přátel návštěvou sl Marie
vyhozeny do povětří jako lávové

proudy rmutu dusícího a zátopu- -
všech lékárníků aneb 11 W V He-ve- ra

Co Ocdnr Rapide Iowa
Mohcngova učitelka z Těšína Ve- -

pečenství směšnosti jakmile poč-

nou se vychloiibati svou společno-

stí Není v ní prunic originálního
jícího ji nevěnuje-l- i včas pozor

íce mladá a sličná tato dáma odnost Životu mass ničených C40 akrové domoviny zdarma

Omaha Neb 28 ěee '06
daíenost "vyšších tříd společno vážila se sama na odlehlém místě

kouputi v rozvodněné poněkudsti" jest obecnou včcí v Evropě
MAXIM GOEKIJ

MĚSTO MAMONU
Leě zdá se mí že i já zvracím

"91 r 1 1 ieěvě a odvahu tuto musila uho- -Dovolují-l- í Američané rozvoj "vy-- Red Pok Záplse v moralistu ú&k viuue —

nakažlivý vliv společnosti
iá zaplatiti životem Uchvácena Pan Wencel K Herncall rodemoké společnosti" ve své zemi ne

ní nic pozoruhodného ve faktu Že Děti v ulicích New Yorku pů mocným proudem byla zanesena

do prostřed řečiště odkud so
Čech usazen jest na Kínkaidovfi

domovině 2 míle západně od Heclazkaženost se vzmáhá A že ani
vzdor usilovnému plovaní nemohla

sobí hluboce smutným dojmem

Hrajíce míčem mezi řinkotem atýden neuplyne bez nějakého lo-

mozného skandálu v oné "vyso

v Ilooker okresu Neb Mr Hern-

call mi sděluje že jest vřelým přá-

ním jeho aby w několik jeho kra
hromobitím železa v chaosu lu- -

dostali více ku břehu a počala

jsouc vysílena tonouti Lázeňský
zřízenec který voláním po břehu

ké společnosti" není důvodem

janů usadilo v jeho části státu aoro pýchu nud originalitou ameri- -
moného města zdají se býti kvě-

ty urvanými jakousi hrubou ru-

kou a vrženými do prachu a Spi
:ké mravnosti Můžete tytéž věci pobíhajících lidi byl na tonoucí

vrhl se do řeky a do-soě- v

až k dámě a proudem zápa

praví že každému kdo požádá jej
o přispění u vybrání si místa k

založení vlastního svého domtrvany chodníků Jak den dlouhý

vdechují výpary netvorného mě

najiti právě tak v Evropě Je snad

méně pokrytectví v těchto záleži-

tostech na oné straně Atlantického
Oceánu leč zkaženost existuje v

sící byl touto tak křečovitě ruka věnuje nejVpší pozornoststa metropole Žlutého Ďábla Po-

litujte jejich malinkých plící po Osoby přející si tak učiniti moma chopen kolem krku že by bý-

val sám pod vodu atržen To-

noucí dívka juko keště svírala
hou si dopsati panu Herncalloviněřítku sotva menším Jsou jaké- -

litujte jejich očí tlačených pra
o informace o oné krajině Kdyžti společné morálky představitelů

rdlo odvážného mužo a stahova píšete vložte vždy poštovní známvysoké společnosti kosmopohti-:kéh- o

plemena jež % touže horli la jej ke duu řeky 8 nadlidskou ku
námahou podařilo se mu však pře Zásobil jsem p Herncalla náry- -vostí znečisťuje svět ve všech jeho

koncích sy townssnipnuni vyKazujicimi
všechny

640-akrov-
é domoviny vJe mi ještě poznajnenatí že v

ce ze smrtelného objetí so vypro-stit- i

a dostati se ku ku břehu —

ovšem bez dívky Tato stala se

obětí vln které jí pohltily Po
jeho sousedstvíAmerice kradou so peníze sousta v- -

chem 1

Péče věnovaná výchově děti

jest nejjasnější důkaz stupně kul-

tury v kterékoli zemi Podmínky
života jímž dítky jsou obklopeny

určují s největší jistotou míru ná-

rodního vývoje intellektualního

Vynakládají-l- i vláda a společnost
všechnu možnou sílu a schopnost

aby děti vyrostly v silné poctivé
dobré a prozřetelné muže i ženy

jen tehdy jsou vládou a společno-st- í

hodnými těch jmen
Pokračování

D Clem Deaver

Agent Uurington Routomrtvolo dámy nastalo úsilovnó pá
íiěji a ve větších rozměrech To

všem jest pouze přirozeno Kde

jsou veliké peníze v oběhu jsou trání Homeseekers Importation Hiirenu

ltf Omaha Nebi velcí zloději 1'ředstaviti si zlo- - Zamilovaná květina Havlíčko

děje bez peněz jo tak těžko jako
přťdstaviti si poctivce a penězi

Moja americké dojmy

Nejbezradnčjšího moralistu na

něhož jsem kdy přišel ve svém ži-

votě mol jsem ve svém dědečkovi

Znal všechny cesty k nebi a kázal

o nich bez únavy každému kdo

mu padl do rukou On jediný znal

pravdu a horlivě ji vtloukal do

hlav všem členům rodiny čímkoli

co právě Ht) mu namáťo do cesty
Věděl na puntík všechno co Pán-b- u

chtěl a učíval dokonce i psy a

kočky jak se chovati aby dosáhli

věčné blaženosti Ale při tom

všem byl bratovy" a zlomyslný
lhal bez přestáni lichvařil a s kru-

tostí zbabělce — toť rys společný
vňem moralistům a každému z

nich — on tloukl své domácí při
každé malicherné a vhodné příle-

žitosti s čímkoli a jakkoli se mu

zlíbilo

Zkoušel jsem svůj vliv na dé-d- a

snažo se jej učinit mírnějším
Jednou vyhodil jsem stařečka 0--k

uem jindy zas přetáhl jsem ho

zrcadlem Okno a zrcadlo se roz-

mlátily ale dědeček nepolep-

šil Zemřel moralistou Už od té

doby jnoit pro mna všechny hovo-

ry o moralitě prázdným žvastem

a mařením času Na co více jsa
od svého mládí hříšník ze zaměst-

náni jako všichni poctiví spisova-

telé e mohu já říci o moralitě t

Moralita zdá se mi býti tajů-plno- u

nádobou těsně pokrytou
tě koti vrstvou předpojatiwtl a

pívdiiidkft Domnívám se l v ná-

době jtou ukryty nejlepšl předpi-

sy pro ěitt v a mrmitý iiot pro

lo jkratii a tiejlH-zpečnějš- l etu k

dMÍ ni ě'in'lto blaha I ě vedle

tifidoby hě vidy Mojí tu fttráii

m jej i éiototoi ldé kteří t

u'ot#ijÍ moji diUěrv a1 vynucují
u"U iáit hn kWtimtviu vihl

Foral & Kunci
va — I takové libůstky neb ná-

klonnosti zajímají týkají li se lidí

té velikosti a opravdovosti jako
byl Havlíček V brixenských li

Leň to opět jeRt úkazem společným
jediná tetká

stech Havlíčkových ku bratrovi
Františkovi čteme: "Jak ti kve

f Míla 1Í05 Ilaar4 sl
Obchoduj

tu ovoce utd všechno mi piš Jak
se ti daří nové mUtbeety růže ete

Ještě jsem si na něeo vzpomuěli
drftbdl vejci tniaUtn teUty kblwtul

všem zemím

heě dosti I Je to nepříjemný
předmět a což neřekl Kdar Allan
loe kdysi "Snažte po namluvit

íloději že je poctivcem a on po-

tvrdí vám skutkem vaše mínění"
Odvolal jvm se na tento výrok

IWňv hovoře m mužem pevné pře-

svědčeným o své poctivosti a sna-- í

w jej usvědčit! X Opaku Vý
it 1 t iftl I

fOUeo tituil fftrmtrihytnl výrobky X

via lkll uijvvltl cvay a enli tt butl
talia ibrlm polty (icnntky ttiU na
{MiiáiUni tiltrina a lo klý titru

moje zamilovaná květina je volea-men- u

(japonica) mám tady zde

jednu líbeznější vňitě neznám V iMMrufeaii nrautirtvi uiuaua řttrl
lUnk a Vetuj Hute Nti JUak it

xlcdKV UKnniy ZO VellKA SKUieC- -

Něm Mroilé a dkoli jsou k dostáni

hleď si jednu nějakou mladou a

zdravou opatřit a zásad" ji do řád-

ného dřevěného lberku neb oni

Dr Ca Itosowaiíorslout je vlily v právu A s toho

V čísle předešlém při dělání fo

re m přeházelo se několik řádek

takže v celém prvním odstavci po-

rušen byl smysl Z té příčiny oti-

skujeme onen odstavec ještě jed-

nou v správném znění

Z daleka mento vypadá jako
ohromná čelist a Černými nestej-

nými zuby ('hrlt oblaka dýmu k

obloze a odsupává jako Irout tr-

pící těliiMtoNti Vstoupiv! do til
ho máta pocit l jtt padli do

útrob fihflnjch a ialaiuýoh jíl
pohletije iiiilliony lidi a j rozlvý-káv- á

roteinílá i itravuja Ullee

tdajt a býti ju nesčetnými hla-duvifd-

chřtány jimil prochá!
kami du iiediilrnýc?h hlubin hf
ni kutuky potravy — jtvouel lid

U bytosti Víude nad valí hla

tedy usuzuji ři nutno abychom ČUSKÝ LítKAft
jen tenkráte udělá hezký strajednali a lidmi jemně a hladfe Ne-

ní dňleíito jak ui jednají se mek kdyl tuá dosti luUta asi tak
Úřiiovni: sa "Bce BdíUIqi"!) roulů íířky a hloubky To mlmnou uynri jnfc ja jiuam a ni-

mi Jetlitiec uvyiiijt úroveň spo l4 II ě l fuul
l4ot i

udělej k vůli aby ml vyrolla
ticj tam přijdu v tfahradJlečnosti a jediné ji ničí

V at4tlt4 II A M iupulMit tot tu paradox ! NikU ona dbře porote - -- Toto mtí
lent Havlíček uviem umltl ob Ttl f áf4ii lOI-T- fl tiftk

HI1 JM iw

]m to pravda I

Yfltkolepi Hroadway ě jaká
lidA V Kt Sidft Jaké nemufři

ameria vyniká silnou vúid a kráa

ným kvitem


