
Pokrok ZApadu
Ročník 21 - Štiktf rumi tp M A

ústavu a upálila poslední myšlénPřednáška L K Wasbburna PffiEHEwm1889
praporu anarchie na které musí-m- e

patřiti nýbrž chladné umíně-

né a připravené vyrčení zástupce
mocného církevního tělesa které

Každému z našich předplatitelů ať starému Či novému

kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos tak

jako po minulých 21 roků cenné prémie a sice máme le-

tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve

Mlovím odběratelům zvláštní výhody!

PRÉMIE
Pokrok Západu bylDVA
rice který kalendáře svým předplatitelům poskyto

vat rainíĎe val Loni mohli

dáře za jednu prémii a tím zavděčili jsme se naším

čtenářům tou měrou že větší počet
našich volili tuto prémii Proto latos opětně rozhodli jsme se nabí--

zeti dva kalendáře a sice jsou to:

"Vlast" prostonárodní kalendář na r
1899 obmliujM 15 povídek a humore
srk nepočítaje kralSÍ i delží Minky po
ucné i34 vyobrazeními částečné celo
stránkovými a částečně v textu a a

velkým titulním obrazem "Če&tí vystě-
hovale! po bitvé bélohork" repro-
dukce to obrazu akademického malíře
H O Ueteše Cena tohoto kalendáře

jest 35 centů

Oba tyto kalendáře dá

iiDňufuia Těm mnohým tisícům
uruminnn_____ velezajímavou výstavu

jista vhod tím Že

upomínku Ovšem

VÝSTAVU naší poněvadž mimo

oadu nic jiného v češtině vydáno nebylo To ovšem

5KrAHM:L
prvním časopisem českým v Ame

jsme poskytnouti D vA kalen

než kdypred tím z odběratelů

CbiaurulE lsalezvdái koruny
svatováclavské na rok iBtftř kterýž on

sahuie třináct delších povídek mimo
množství kratíďb částečně poučných
a částečné humoristických flanku 1

článečku Též tento kalendář má vý
obraženi a sice bdí ek velkého obrazu
F Gretsche ova "Legenda svatovác-
lavská" a dalších 84 o"razo v textu
Prodává se též po 33 centech

vamo ca Jednu premll

naších rodáků kteříž navštívili

zamississippskou přijdeme do

postarali jsme se o pěknou na ní

upomínka tal o nemůže být v řeči

slavnostního Čísla Pokroku Zá

mmmluví k oku srozumitelně Na

a sice:

budovy k severu - Náčelník Havarro sc
ženami a papoosy kmene Ute tři bojo
vníci siouxštl Uucksio Charlie se ženou
Indiánské déti a i v
3 Druhý Kciit pohledů na výstavu ta

mi tutippiilcou obsahu e též pohledy na

budovy výstavní dle fotografií vftak zce
la rozdílné od oněch prvnřjších a mimo
nich má vyobrazeni tmsledullcli Ptačí
Dohled na hlavní vvstanl prostranství
Pohled na ulici všech národu Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy umění

mostr přes lagunu abrána státu východ
ní Midway severní Midway njmenAÍ
železnice na světe obrovská houpačka
Midwav mně od brány admtmstracnl
východní polovice prostranství vvstavní
ho za osvětlení vládni budova a fontána
Dři osvětlení uvnitř čínské vesnice při
jímací pokoj v budově hornické dvfir
pojící budovy pro umění severně od
adminietračof brány pohled na blavn
prostranství při osvětlení pohled uvnitř
budovy průmysl vé pohled uvnitř budo-

vy hospodářské hlavní vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice severní Midway sní
mek jednoho z pěkných obrazft tu vysta-
vených "Němé rozloučení" Mimo toho
ifou tu r6zné pohledy na některé
čiistl budov výstavních

i '
nic nemění na vyobrazeních kteráž
bízíme za jednu premu tři různá dua

1 Pr&todee p títtavi (Quide Book

knihu obsahující 190 strau s vyobraze-
ními všcrh budov výstavních dle plánů
nřktervch pohledá na budovy na Mniway
a řady pobledli na dlavoí budovy mčsia
Omany Spisu pHloíena jcat mapa
Omaby a vyznačením místa kde se vý-

stava odhvvala Celkem čilá pis tento
61 celostránkových vyobiazenl

Fotngrafkki mimky pohUdů na l$- -
ilaetiti Sešit tento obaabnje mimo vy
obrazení výstavních a státních budov
následuilcl vyobrazeni ne loiogrnnii i a

čelník Santa Clara Indidoft Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charlny ml
se ženou Náčelník Apačft Skupina 8an
ta Clara Indiánů s dvěmi ánmi bílými
Pohled na ulici vSecb národa Pohled na
vvxnodní Midwav Pohled na prostran
ství výstavní pri oavčtlení Pohled na

obrovskou houpačku Čínská vesnice
Ptařf perspektiva hlavního výstavního
prostranství pohled na most spojující
výctavií prostranství Midway pohled
na východní konec hlavního výstavního
prostranství Koncertní jevišlčs námořní

kapelou Pohled na lagunu s gondolou a

gondolierem Pohled na lagunu s loďkou

labutí Pohled k východu i viaduktu
přes 16tou ul Pohled od zahraJnicke

Každý těchto sešitu slojí 25c„ předplatí tel 6m dáváme vSccnny tři za jednu přemi

přidáváme též i slavnostní vydání Pokroku
Novým předplatitelům liuaju k ctgkámu dnu

nátek - Kreabv a črty nanesla Tersaa ova

kov- á- Pozemaký prach novel o I & Podlij
ké — nzl vyhnané! blat povídka od iont
Brauna — Kniha novel napae' J M Hovorka

Celkem T svazkli o 11M etranárb

Ročník 82 - Setník llalnbard rnmia ad

Vic Viř ks I evaiky — Člm erdre tím Jl zhrs- -

lllo pnvldk od J D Konráda - Květiny a aeař

povídky V luilcké - Knih povídek od K V

ruina — ' Vřcová vila povídka s bor d Věaee-
-

elavy Lollrke— (Vlkem 7 svukA o IBM tr

Ročník 23 — Černá Jewm román mladého

rdce od Vic Vlíka 2 evazk- y- Premyl Otoker
II román od 2fl Podllpekt 4 žvanky - Nov

povídky od Boleny Vlkové K"nětlcké — Celkem

evazkfl 1184 alran

RoČllík 2- 4- Dví povídky i mslomíatekéha- -
flvnta napatí P Hfrltee — Selské črty od T
Svatovi — Dvě blatnrlrké povídky 1 lit potoeta- -

loetl Jo Brauna — Slavín českých tem podává
Ter Novákova DII I od nrirtarlicb dub do

rnovniTUfMil národa {tíkáno t svazky — Ze

avita pro ovít od R J Kronbaur Cvikem 7

vaxkS ((tajících lUi etian

RoČnik 2& obtáhl)-]!- ! a aajlmavCjti aeall

iUrý Jlny Čilá 7 svazko t nál-dajii(- apley:
Hermina od 8 B Helb-r- a Na pM ti ptil od
R Svobodová Stará pisi-- od 8 Podllpaká

ta IIulriVi)'ior pfek ad c franrongfkého od

A B 8mř tertn i fiita od F X Hvobody V

Dvoa Kocourů od J I) Konráda Květiny
od V Iužlíké Celkem 7 evk& o 1IW

tmná b

Ročník 26 - Povídky RUeny BvobodoYé

142 atrnn — Potátky a konce Nad pripaatt dve

povídky od Stan Jarkovakáho 100 ln-- Z etl-n-

a jara 21ti obracy to íiroia lidi naprala
Vlaattt Plttnerova 100 rtran — Dví novidly od

Sofie Podllpeká 152 atran — Vychová rodinná pro
naío roilfc a vychovatele acpaal Vic Oabrlel

98 atran — V bílém dvorci román od Vfinee- -

llavy Iulrké 238 atrnn Olkera f rrlíkfi o

1150

Ročník 27 — Připojíme k ureinlim jakmile
Dia knihy a Auth dojdou

JINE PBEMIE
Pro nové předplatitele pooze:

Noví předplatitelé mohou vyvolili aolx"

duu jeanu z vyse uvedenyen prémii
aneb jednu z následujících:

Věčný Žid velkf román o Jezoviift
od věblaxiiébo romanopltce Kagena 8u 1218

trnn Cena li (0

V UHloilŽ 8 na palcjícll - Velkf mmán ze
tivotn pnříirkého od 1'oiiaou du Terralla Tft
pozMává z několika dílů z nlrbř ktMý t

alce aám o robě anmoatstným arluk dohromady
Jeden celek tvoM 1'rvnt dli ne násttv "Nové
Tnjio-t- i PafUoU s citá m atrai) II di) BSrývá
ae Klub ardcovfrb kluků'' a citá 448 atran III
díl nazývá ae 'Ilřilná Tnrkyně" Kxidy nový
předplatitel obdríl tři dily tohoto veli-

kého románu co premll zdarma- -

Květy Americké roč II obrařiuje e
42 ielt! delí! román Si povídek a Srt
90 bá-- 8 elánkft poníttých 17 tivotoiiao cel
ných krajana amerických Jejich podobiznami
29 manili h cláoka a 46 jiti vyobmznuL Cens tl

Květy Americké rož III ni n
428 atranái b Jeden delii román a 81 vyobrazeními
12 iMiviock bnmoreat-- a trt 53 bároť II) ř ánkfi
s nvab slwaba rbznébo literární Ikola krztší
rormmé íiáuecky i bá-n- ě ti podobizen celnýrb
krajanů v - s 24 víiílnoo pů rodních vy
obraženi jiných tVna l B

Prémie za doplatek
Kdo nepřál by bí žrfdnou z vííe ovedu-nýc- h

prémii zdarma má na vber uÉkrc
rou z nádedujidch prémií za doplatek :

Obrázkové dějiny naší války se Španěl- -
Skem ovfcm ze v angll- - ké Dějiny tto Jaoti
z péra znamenitého eplaovateleTmmhnll Wblte-- a

TvoM velkoB kulhá vellkoli airánek 8ilO pal
Počet atráiifk fkuro 60 a v nich akero ion

pliioatránkových vyobrazení tipl tento obaahaje
vvp-ái- il Ipanělkého dtiko na Kaně Porto Kles
a Plliplnárh zápa kuhánakýcb povauli i o

zničeni lodi Msine prcblási-n- i války a
veškerých odálonl váleínýth Obeubaje

vyobraz nl vtech vikdnýcb lodí nelit h i blsvnich
válečních lodi ipiuiě!kých mnohých výlev
z války i % naWch nových drfv iiodotdtny vsoeb
niíich vojtv&dca na moli I ronil Jako Dewey
Rampwn Schley Milea Shafter Ivana Waln
wrlght Hobnon Sljfabee Itooaevoil CUrk
Philip a liných K lepšímu znázorněni itmapa celého avěu TnUi krá-n- ý velký
a ía-o- spla kterýá bode vždycky kiilbon ro-

dinnou Jeet pěkuj v plátně váaný a ujl 1200
My poakytajeme týí olim za
doplatek poaze 71 centi Aneb v polokodené
vazbě a ozdobnoo l předává aa aa
li 75 a my nwiláme Jej naiim pMplatlteltra za
doplatek Sl 2So

Tne Story oř Ilobemla by c Kdmaad
Manrlce Kejnovějli a nejlepii dí jlny (cké vy
dnné v ttti anglické Hordilny oa na 0 kapl
tol a dobám v dělinátk věnována
Jeat tel nejvěili pozornoat a nejvíce aiara Jako
dob vývlna (ekéhj erttn doW r formace a
dob LiluhoraU Jeat to dílo ajea biaujrické
nýbrí zárov B I kritické a z putéSanl býj
mfiieme k nám eprav-dll- ré Zaajiaiá Kt atraa
má 41 vyobrazeni Cechmpa s Xoravna s opa
tMio Jeat ka k mcl důkladným dle
něhot roadno vybWti lze kazdoa eoka s kte-
ré Je pojednáváno Ona aplu pěknt vázaaého
ll 60 aneb ve ekvoetoé atamkavé vazbě li ft
Co prémii poakytajem J aailia odběrHtelam aa
dopUU-- a n cenit ve vabě obyesind a sa ll v
ražbě maníkovi

Tajnoatl paHžkr „i EořB M )lw
vatela Věcného lida" "Salamandra" "lti
áky" Prorokováni oando" a Jlaých eviiazaá
aiýradéL Jma to 4 díly ve dvoa svazcích v do-
bré vazba s celé to veliké dílo váié prodá
po i tu t se zsVilkoa Var ba aanta atoji za dolar
ab výle ro prémie za doplatek ISc

Palackého Dějiny BIwia k fc
cbách a na MhH Kpi tento patH d-- kulkov
ny kal léhá a neboř znátl dějiny roda avého
Jeat povinnoati kaidéh ( Ury dily Velkého tm
máta U airas €0 premll eahfxfme naliat

za velmi enítenoa ca a tot i vtchay
dily atáiaé zs d plic k tt VázaaéxalSeo

Dva skvostné vlaky
PODRAZE

DglON PACIFIC
drané vyl4ny do Denver a Jiných

měst Uoloradskcb Jaon:

The Colorada Fasí Mail

přijíždí do Daaver voSH rian
The CeloraJe Spttial

???%Ú í?mb" v II M vorVr n pH-Jil- dl

do Denver vt SM odpotedna

Vlechny vUkj tyto jedou
mřsty dalekého západa

Pfsánm a prodávat cestovních
ItstkA dráliy této Baleznete tisu
130 a na Farnara nL tft

ku lidské svobody která kdy

nadchla lidské srdce kdyby do-

stala se jí správa země této do

rukou Co Řím činil jednou to

dovede činit podruhé kdyby jen
měl k tomu moci Kdyby

římsko--

katolická církev neměla minu- -

ost svou kdyby dějepis nebyl
zachoval nám všechny její činy

kdybychom nevěděli co tato

krutná bezcitná ďábelská moc

dovedla mohli bychom mlčeti a

uebuditi zbytečný poplach avšak

před dlouhou a hroznou žalobou

kterou dějiny vznášejí proti nemi-

losrdné utlačovatelce bylo by

mlčení zbabělostí a netečnost byla
by hloupostí Před jednotlivými

římskými katolíky můžeme cítiti

úctu politování neb lhostejnosti
dle toho jak toho jejich povaha
zasluhuje ku římskému katolictví

ale můžeme cítiti jen jediný pocit
a ten jest hrůza Církevní ohav

nosti a zločiny které pod názvem
římsko-katolict- ví se skrýván mo

hou zasioužiti si ode všech spra-

vedlnosti a svobody milovných
lidí jen povržení a odpor

Jest to jen po právu a pravdě

když posuzujeme řírranství dle

skutků které vykonalo Nezmě

nitelná víra této neomylné církve

íže ii k nezměnitelným a stále

stejným cílům Cíl tento byl ve

psán hluboko a nesmazatelně až

dodnes čitelně do nevzdělanosti

temnoty utrpení chudoby ne

šlechetnosti a zločinů každé země

kde římské katolictví spravovalo
lidskou mysl btrom tento nese

_i i
ien íeano ovoce ar se zasaai ao

kterékoli půdy ať se rozvinuje
jakémkoli politickém ovzduší

Ovoce to jsme naznačili Nevě

řím že by národ naš mohl se

státi větším z toho co zde může

vykonati římská církev Nevím

zdali církev tato přidala Americe

jejího vzdělání přispěla ku vědě

a pokroku společnosti lidské Ne

znám kteří vynikající učenci a

vědátoři vyšli za posledních 50

let z katolických ústavů učenosti

kteří vynálezci myslitelé básníci

vynikající spisovatelé byli dáni

církevními Školami a církví vzdě

lanému světu Či jest papež

jenž stojí v čele mocné této spo
lečnosti člověkem kterého by
svět ctil a slavil pro jeho vysokou
učenost pro vědecké úspěchyj

pro státnictví vojenskou slávu

neb písemnické výtečnictví pro

mravní horlivost neb pro lidumil

né podniky? Nikoli! On nemá

na sobě nic podobného co by
svět na něm velebil a ctil zač by

mu bvl vděčen a jej miloval

Hlava církve zastupuje celé těleso

její Římsko-katolict- ví neučinilo

ničehož pro hmotné neb duševní

zvelebení člověčenstva Jest to

skutečnou pravdou že Řím nedá

vá světu ničehož a že jeho kněž

ská moc nezajímá se nijak o po
krok a blaho lidstva a učenost

leda ku hájení svých Článků víry

a dobročinnost leč pro svou

kaosu o práci leč pro vlastní

zbohatnutí o písemnictví leč ku

oslavě své neomylnosti Tolik

je jisto a postačí také když

řekneme že Emerson nemohl býti

splozen a odchován katolickým
náboženstvím že Darvin nemob

vyjiti z katolických Škol že Her

bert Spencer nemohl býti vycho

ván katolickým mudrctvím zej
Garibaldi nemohl nalézti svůj meč

ve zbrojnici sv Petra Vyslovte
kterékoliv jméno muže tohoto

století který bojoval pro osvobo-

zení lidu bádal na rozluštění

otázek snažil se rozmnožili lid-

ské vědomosti prospíval mozkem

svým oblažení lidstva — a vyslo-

víte muže jenž nebyl římským
katolíkem Neleží v takových

pravdách mnoho poučného pro
nás co národ? Naše sláva co

národa spočívá v tom že jsme

politicky svobodnými že máme

právo svobody řeči svobodného

tisku svobodného vzdělání Naše

národní chlouba spočívá v tom

že slavná vítězství tohoto věku

vycházejí z lidské svobody a že

náš pokrok a blahobyt co lidu

máme co děkovat! svobodným za-

řízením pod nimiž lijeme Je

tato sláva pouhým politickým po-

zlátkem a tato chlouba jen vyšňo-

řenou lží? Jest socha svobody
která stojí ve přístavu největšího
našeho města jen mosaznou šal-

bou?

Kdo jest to jenl vede útoky
na naše svobodná zařízení? Cí

hlas posmívá se práva našemu ku

svobodám jichž poživíme? Která

moc jest spikli proti nalí vládě?

Jest to moc cizího vladaře která

útočí na nale zařízení a ohrožuje
nali vláda? Není to pouhá dek la-

mače iidoi spisovatelská sespo-kojeao- tt

lliaé mávání ru&ho

Kaaýlá Vltavan SlMev O T

Jsme obklíčeni nebezpečím

před nímž nesmíme zavírati očí

neboť ohrožuje naši národní

jsoucnost Nemůžeme zůstati

netečnými vůči zkáze na kterou

bylo mnohokráte poukázáno a

kterou můžeme všichni pozoro-

vat! Tato vyhrůžka naší vládě

iest zkušebním kamenem našeho

vlastenectví Vím že mnozí

vidouce tytéž mraky na naši poli

tické obloze popírají že by bouři

nějakou věšňly a soudí pouze
že sice mohou na naši zemi vrhati

temné 3vé stíny ale postrachu
něiakého buditi nedovedou Ne

mohu sdíleti tuto lhostejnost

Nepřijímám tento hlas za úsudek

moudrosti Znamení doby vy-

světlovaná lákou k vlasti vírou

ve svobodná zařízení chloubou

svobodnými školami mohou vě-šti- ti

vážné osudy pro budoucnost

tohoto národa Nehodlám zvět- -

šovati naše nebezpečí ale nechc

je také zmenšovati Věřím v po

hládnutí mu přímo do tváře a po
znání věci jakou vlastně jest i v

poukázání pokud to učiniti lze

na zlo které nám hrozí Otázka

která stojí před námi co před na

rodem má velké politické násled

kv Nechci útočiti na soukromé

náhledy a na povahu jednotlivce
NeiléDe naznačím věc o níž se

jedná dím-- li Že leží mezi libo

vládou vykonávanou církví a svo

bodou vykonávanou občanem
Římsko-katolick- á církev činíc

nároky na to že jest založena

bohem považuje Člověka co jed
notlivce ve společnosti co občana

v národě co člena plemene
němuž náleží a dovolává se sv

právomoci nad ním kdežto naš

učení jest že každý člověk jest

odpověden sám sobě společná
stí a státu za své smýšlení a jed
nání To je podstatný bod

nějž se vede boj To je základ

celého sporu o nějž se jedná

jedné strany církevní právomoc
chce si podrobiti lidskou vlád

sobě s druhé strany prohlašuje
člověk svá lidská nezadatelná

práva a svou svobodu Nepřá

telství proti svobodě doby proti
onomu duchu svobody který se

zrodil z politické neodvislosti

této země jeví se až dosud sna

hou? aby učinilo bezmocné všecky

základy na nichž svoboda zem

jest založena a jimiž naše vlád

se spravuje Z tajného nepřátel
ství DostouDil nepřítel našich

i
svobod ku veřejnému boji v koste
lích sněmech školách a tisku
- čemu se učíme z této změny

politiky oné moci která vzepřela
se proti naší způsobě svobodné

vlády? Z toho vyrozumíváme
že má důvěru ve svou schopnost
že může odpírati vlivu našich

svobodných zařízení anebo ž

vzdoruje vládě která ji chrání
Či domýšlí se Řím že s dostatek

jest silným aby přivábil mravní
osvícené síly iq století na svou

stranu? Aneb že může tolik du

chovního vliva vyvoditi aby zni

čil všechny tyto síly a přivedl
takto vzpurného ducha lidské

svobodv ood vládu kněžského

panství?
Nikoli! Kímanství dobře v

že té moci nemá Nrnáť osvíce

ných neb mravních zbraní aby
mohlo přemoci lidské pokolení
Římsko-katolict- ví nedovolava se

mysli člověka Ono se bojí osvě

tové síly naší doby Ono snaží

se aby odzbrojilo mysl a zbavilo

jí veškerého vědění aby zamezilo

všechno vzdělání zničilo dějiny

podvrátilo svobodu Dovolává

se strachu poJporuje pověry
hanobí a tupí vědu a vynáší sle

pou víru v bohoslovecké nauky
nad ne jvznešenější vymoženosti

nejlepších mužů Jaké místo za

stupuje římsko-katolict- v Životě

našeho národa? Co učinila tat

kněžská moc ku vývoji a zvýšení
duševního bohatství naší země

ku povznešení mravního pokroku
našeho lida? Římské katolictví

uvrblo stín na zařízení této země

Jedlo u našeho stolu ohřívalo se

a našeho krbu spalo pod naším

krovem ale nepřijalo zásady naší

vlády nesouhlasí mocnými sna-

hami našeho národa aby se za-

chovala a rozmnožila ustavní naše

výsada a neválí si ani politického
dobra kterého požívá Věřím

pevně ie římsko-katolic- ká církev

hyla by botová ni zítra vraziti

dýka do srdce tohoto národa

kdyby tolik odvány v sobi cítila
VťHm ie by překotila a rozšlapa-

la sochu ívobody na veřejných

Blicích kdyby se nebila zákona
tm by roctrbsia prefeUSeaí

r~l crcJvLs: s 3 aároda!

neuznává v lidské vládě žádnou

právomoc (Dokončení)

To jste to dopracovali!

Nedostatek dčlnictva na-io- w-

kých farmách jest velký Onehdy
sobotu se hádali rep a dem

farmáři na rohu v městečku že té

bídy o dělnictvo nebylo třeba

Před dvěmi a třemi roky byly ro

hy v městečkách obsazeny dělní

ky čekajícími na farmáře a dnes

jest to opak Rep opět se brá
nili že korná nestála za sbírání

pro nízkou cenu a proto se nikdo
ďo ní tak nehnal Nejhůře jsou
v tom páni trampové Ten chudák

kdyby byl ten nejvykutálenějši
se nepřekulí ani přes township'
natož přes stát Chce-- h jíst- v

musí jít dělat Ze 1 ti za toto

nadělení zle na rep láteří to je
svatá věc neboť ti jak vám zná

mo jsou proti domácímu průray
slu pro který rep tak horují
Policajt (letos bez klacku) toužeb

ně očekává a prohlíží každý ná

kladní vlak by nějakému "slepé-
mu" pomohl k živobytí ale po
těch ani zmínka I ten policajt

již na rep se dopaluje neb má

strach že konečně jeho persona
bude v městečku zbytečná Po

vídá se že kdyby se byl tento rep
trik prošťouchl před volbou tak

by byla vaše strana na cucky
Ale kde pak by farmář na takovou

filipiku pomyslil! A proto chu

dák letos ještě volil poHannoskti
ale nepolepšíteh se do příští vol

by pak bude zle s vaší stranou
bude se jí zde strouhat

Mrkvička

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

PRAGUE Nebr 21 list
Ctěná redakce! Četl jsem oba

dopisy jak v Příteli Lidu lak
Pokroku Západu od Kulíšků a tu

také já napsati chci několik řádek

do listu vašeho Přál bych si

kdvbv pan Kulíšek z Přítele Lidu

byl nominován pro nějaký úřad

Myslím že byly by mu čteny leví

ty o jakých ani neví Když by

Kulíšek zvolen za direktora ž 84

Školního distriktu v Saunders

okresu vyzdvihoval peníze od p

Petra Kastla a od okresního po
kladníka bez vědomosti zápisníka
a pokladníka z 84 distriktu a po
kladnik když mel platit šel pro
peníze ale ty uŽ měl Kulíšek

pak rmistl klopit peníze pokladní
kovi až když dostal od okresního

superintendenta poručeno A ještě
něco Když byl jsem zvolen za

pokladníka Školního v Prague a

přebíral jsem od něho knihu my
slel jsem že od zadu najdu počty

spíše ale jaké bylo moje překva

pení když shledal jsem tam samé

straka se hrála ten den černá ten

den a co více obrátím list a tam

byly berany někde říkají Soukupy

některý celý někde jen půl Mj

slel jsem si zdali to nebude horší
to také dokážeš S knihou přinesl
něco peněž ale všecky ne Řekl

počkej nějaký čas já čekal ale

když jsem potřeboval upomínal

jsem a když to nešlo táhl jsem
peníze skrze zdejší banku Myslel

jsem si Franto hleď ať máš své

co ti patří víš jak přelstil okres-
ní komisaře že strčil na okres
břemeno které by snadno sám

mohl platit neb je dost majetný
ale takto musí rentýř a kaídýkdo
má dost malý domek a je náden-ní- k

za něho platit Přes to však

každého jazykem pojezdí až pak
musí ve trojích novinách odvolá-

vat co prořekl a dokázat nemohl

Fr Kubík

Co torno říkáte?

My nabílíme jedno sto dolarS odméajr ta
kaJuiy případ kotáru kury nemilá byt vy-

létám lékem H&ll a CaUrrk Cur
F J CbenM Co majitelé Toledo O —

My ailetMni jame tnall V f - í ťbeawy po 16

roka a uznávánu jej za pnrtreBaavoi-
-

větní ve vrch Jeho ubvBuď nich transakcích a
Bnaníoé acbopnébo k provedeni JakénukuUv
oocboaaifto vaxaa Jet Irma aíloi

WFJT TRCAX
velkoobchodní lékárnici Toledo O

WALDI50 KIXXAN ft NARVI
velkoobcB lékárnici Toledo O

Hll'a Catarra Cara ae olíví vnrtřo n- -

kujíc přímo n krevaaliznl liraojr lamvM-ee- a

m- - Iídx sdarma a proaVJ vlerh
Caaa Tic láhev

Ochotníkům a mnovníkůra
divadla

V knihkupectví Pok Zip jaon k do-ti-

riechny divadelní apisy jei rj-- y

tiskem v Čechách a nejmou rozebrá-

ny Úplný einam víech spisů iil
ae vim na poiidlnl zdarma V fcezna- -

som jso nvedeny Vaechny kuay dle
avých rievi m pn kaídčm je uvedeno
jak kw je kolik jednání a kolik oaok

vylaaaje fiate o seznam poa aarw
on: rarHiisMi

Ovmkn

Pfed plácejte na Knihovnu Ame--

ric&M Pouze ftoo roCne

nabízíme všem celoročním předplatí
na výběr jeden z následujících

ROMÁNŮ A JINÝCH SPISU
tělům

Moderní OtrocL VelupouUvý román od

B V HackUudera Obaabujp 1130 atran pěkné-

ho formám Cena 75c

Za ČVst otcOTU Komán I Iranconiakébo

ol Jednoho á oejle4ích krlmlnáluicb romano-Viw- ft

řraiienwkcb Xaviers de Montéplna 1152

atran Cena 75c

Mezi proudy biatnekkf román i dejln

a alce z doby pÍBdcházejícl války htwiUké

a llíleí poměry tehď-jí- l a kvaaeni v IWa panu-

jící jtrí vrdlo konreuě ke válce od AI Jiriaka

Cena tOc

ŽlTut bez lánky román runky napeal knfte

P M tialletn pKloíl! Karel Lad Kukla citá
S30 atran Cena S ic
Zločin a láska U Crlme de Jean Mallory)

Román ol 4 re Duodeta pM í Borový ditá

% 9 atmn Cena 50c

Besedy Dii l o i atr obaa

bne Uoguluva bluor kozárkei poveaf Taraa

Balná cena Kc Oil II o 161 atr obeahuje bli-- t

povirtky z r 1614: 5ájezdy od Marllvakljho a

povídka XámoMík Nlkltlu od tébol alafjvitele
Oaa dílo II 8Je Oba díly z tuha vázané dohro-

mady ca Jedna prvmti

Chrám nátky Bozi r Paříži íiii Bame- -
ralda rpanilé xivce clkáueké Bomán aviio-tnámé-

iplovaiele Vtkt Ilnifo Čítá 532 atr

ona soc Tajemný hrad v Karpatech
VelepoaUvf román od poviatnébo r"manoplce
franeunaakélio Julea Verae--a' 18 atran Cena

Ae Oba tyto romány za Jedna prémii

P pftlnori VeleptnUvy rumán ve th-e-

dílech od Vác Vleka 470 velkjch stran I eoa
tu eeat6

Dědictví ÁzU-k&- rtián tlvota aa dale
kem zápsdé americkém ve t dilwh Sepsal
P Dapteeaia tít ve kách alran Cena

Elba a Waterloo fcietorickf román od r
Stole CVnsaOc

'erý Moole Kristo ífatlnvy román a át
Ha ooTitá l v ťkrácb od Jnlea Wrnr a 67

atran Cos 7&c

JíeUPZpeťné U eimtvl román z ant--l od

Cba re i 40c Ta PIT18U1 Zločin
na 1'orter íMiuare román z anKi-

- oc
Oba tyto romáuy ra Jedna prémií

UaUdnoU 8tpoa román od ob-

líbeného romanopisce Em (iubnrlna Obaabuje
410 atr Cena 86c V Ctfl Jl BlUZbAch po

vidka z dějin íakfcb vypravoje Aloia Jlráwk
nejflavnfjlf íiál novodobf novtfllau Čilá 266

atran cena 'J0c Oba aplay za Jedno prémii

Dřti kapitána OranU j-- z nejveufch
a oejpoahvéJMch romána Jalla Veme-- a Zanji
má 712 atr Ceos flOc

Bkolni úkony v Aebraace Nejnovsti!

opravmé a dopluéué vydáni Zceáill Jan Roalck

Cena 6"c

Památky českých emigranta vypáii
ornát prvnlrh pllatéhovalri z Čth do Ameriky
P6vodni apla p Tomále Čapka a 9 pftvodniml

vyobmzeulml Obaaboje 1 I atran Vá75c

Rnkoplay kralodvorský a zelenohorský
ae anlmkem uekllka lleta prvěllho a poutavoa

prednáftknn o nich o1 J A Ollverlnaa Cena
2&c Leietínaký kovář báacS "vatopl Čecha

dle p6vnd'ibo v Kakonrka ikooí-koraoéh- o vy
dáni Čitá 88 atr Cena 25c oba tyto aplay sa

ledna pn-m-

Bohemian Yoice tM (iu 8 a

rot I clř rocnik II a t fiala rot III v clalech

těchto )oo podobizny Pr Klw Urégrs Žofie

Podlipaké Jana Nerody Karla IJaviička Jana
Kolára Vojty Náprsike Fr Oiidfííka konaala

J Karla Svat Čecha Karul Sveilé Jarwlava
Vrehllekébo Jana Basa Dra Valeifbo Dra

Herulda Rotit H Vlckerae a akaplna blavutc

p6sobitel6 o {eakém dna v Chicaga os Světové

yatavě totK A OvoHk V Hlaváče K Joná- -

i M Královce pl B Plttovd a L W Kadlece

V Bohemian V olea vložen Je valný kas déjli

{erkch v l anglické a bědou pro vtdy pobil
kari vfznamnoa I psait4oa s proto Běl by al

nyní opatNtl kaíd avěomnéiy Cech kdo Jkh

pniad nemá Cens tuiI-o- é 1100

i8qq se předplatí ZDARMA Též

po 50c neodbíratelům po 75c

Rotnlk 17 má ebeab asrledajkl: Dvě po-

vldkv od Fr llentera tti atraa— zVatsnka pov
od Al Jlrt-k- a 184 atraa — Z opultínýi h mirt
eakravanká atwáky o-- MA fiimácka I4H atraa
Mabraué polaké povídky a aavelly Hfelolil

Anxdt ScbvaS Palacký !4 "ran — Z aaét ná

rodal ap deeswat droboé (rty od Terezie

148 atraa — Saloateas roaiáa od V

184 atraa Celkem etavkt o KrlO atr

Raraík IH - Hevotaiea BvMka ad Alohw

Jiráska I svazek- - — Csosainky ed Kanaiiny
ftvétd — I' feuSek rskrovaml aovfdka u4 H

A Slsjácka I svaz - Mál drahý sbor assao-rtail-k- á

povídka d IlUky raeaarak —

Dronaé povídky ed RaaěUrka — VeaeW

povídky ad O aWtelntkéaev— Olkim S evazka

IV atraa
Raéaík 19 — mokřady roaaáa ad Via

Vteka S tvazki - RratH aaveU ad liajatka
I svasrk — Calasai Savaskt 1104 atraa

Rneaft tft — sd r Barttaaa —

Z maji gar-et- a ezkied V aafc iasjavaad-fcaw-Priv- a

Maky maaaa ad L PedHps—Ckls

sy puawakd oarazy fety a peeátl ai aaala T

Lafjeaá t ewarty —B~aaa na anJSM aaasal--

ek aa aastsdal vdlka roaaw tawcfcea

kaSjataMaar

isiicSr Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujem
UOUJC' těm kdož na celý rok

prodáváme je sice odběratelům

Máme na skladě následující roíníky:

Ročník 1 — O nátky román 4 M

—Vynlkjid iy ailaM kreh rodinní
ad Lad cimár kavé — ButlBa Jej! euvenl s rs--U

ad 114 Bmawfnvo —Juheaa a itmltila
aueielkt Jifitn 8 Peoe&nd od Lel rké- - — ťcl- -

tet rvačka o I2U ftnaách

iWaík 4 — T-- pravý maiáa od M £oa

Ívsrv4 4 díly — rk}atkí korS roasa od K

rtygara Karléaava t-- dliy Celkeza svszks

aaehajJei 1 44 strsa

RaČBÍk 7- - % hx vavfÍBovf rueiáa od Vác

TSílu thrtt vjdíal kalh SS4 Hrm

Ročník I— O ekivS fcarecká raaiáa aij J
StsBkanééao t díly — AaHka PTwnvtlooa

mla ad £ut FMlIpekA t díly —SUv

af a a bletarlcfc# eaeaz ad AL Jlráka— IW4-k-y

suSéke atteta ad T Lailcs CMkeai

vazki abaahaiklcb rl etisa
Ročník I - Tri tivMa Máa z ag:ic

fcéaa ad 1 Makepsae TWkeraye řW T
n MreevaaebishajMc KM asraa

Bsfaft 1 1— JaraeWv llrvaasvk Me4arkk

ad tjm PoalrpAi 4 zemáky—Vyt s vyae
ad V Lafteke t rvaaty faea rrazkft


