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Pokrok ZApadu
aby až snad vytoužený okamžik
vlastní lid pod nohy jim smete
snáze to dovedli a potom chtějí
míti další a nové a snad i ne j no-

vější pole pro svoji vydíračnost"
Prof Herron vyslovil se v pří-

čině té zase způsobem následov-

ním: "Dovolí-l- i americký lid mlčky
provedení tohoto velkého zločinu
na Filipinech ihned potom přijde

Nápady mého strýčka

BdSluJe Jan Šotek

Tohle začíná být opravdu zají-

mavé hochu pravil strýček když

ui i ti farmáři počínají tvořit tru-

sty Četl jsi snad v novinách že

ve státu Kaasas srazili se ve velký

spolek a mezi sebou se zavázali

pod slavným slibem a snad i po-

kutou že žádný nezačne dříve

pšenici prodávat dokud nedosta

co nadšení za jejich osvobození z

těžkého jha a najednou ze všeho
toho jsme Španěly my a morduje-
me bez milosti a slitování vítěz-

nou válkou připadlé nám Filipín-
ce jen proto že chtějí svobodu a

neodvislost od nás jako chtěli od

Španělů A jak by to také mohlo

jinak dopadat když otroci vydali
se na výpravu válečnou aby osvo-

bodili otroky? Či mohou otroci
dáti svobodu kterou sami nema-

jí? Čirá nemožnost! Jen jho
vyměnit mohou a nic více A jho
se vyměňuje: španělské za ameri-

cké Neb jak by ti co stojí v Sele

amerického národa mohli osvobo

Činným neboť mimo slovanské

jazyky zná i jiné hlavní jazyky

evropské O českém oddělení slo-

vanské sbírky píše red Slavie dne

2 dubna: "Naše české oddělení

jest poněkud chudé i doufám že

byste nám snad mohl nějak po-

moci abychom je rozšířili dobro-

volnými dary vašich krajanův ne-

boť takovým spůsobem řeč vaše i

literatura vzbudí větší pozornost
Já bych nejen rád učinil Harvar-ďov-u

knihovnu ústředním skladem

slovanských knih v Americe ale

rád bych v ai také uložil všechny
slovanské publikace uveřejněné v

této zemi aby tu po letech a po
staletích bylo něco co by ukazo-

valy názory Slovanů před jejich
splynutím s Amerikány Nechtěl

byste požádati své krajany aby
nám sem posílali všechny časopi-

sy knihy rozpravy atd jež kdy
v této zemi českým jazykem vy

ČEŠI V AMERICE

1 V Chicagu zemřel tyto dny
vynikající hudební kritik a skla-

datel Hans Balatka srdeční va-

dou jsa 75 let stár Balatka byl
původem Čech ale téměř po celý

svůj věk působil mezi Něnci Na-

rozen byl 5 března 1826 v Hoff-nungstha- lu

na Moravě Jsa ob-

dařen pěkným hlasem účinkoval

již v dětských letech na kruchtě
domácího kostela a později v ko-stelí-

větších jako na příklad ve

velké kathedrále v Olomouci V

tomto městě se mu dostalo první-
ho vzdělání hudebního V Olo-

mouci též odbyl střední školy a

studoval pak práva na universitě

vídeňské Ve Vídni se stal diri-

gentem akademického spolku pě-

veckého a navštěvoval kurs na

konservatoři Súčastniv se činně

výtržností studentských v bouřli-

vém roce 1848 musel z Vidně ja

mohu a na důkaz toho že to

pravda budu uváděti nejen místa

nýbrž i jména a čas tak aby

kdyby cokoliv pravda nebylo

měly ty posvěcené p dosti

příležitosti před soudem sebe oči-

stili Budete až překvapeni tě-

mi neřestmi jež Benediktini a

jiní páchali a páší Jest jich tak

hojně Že mám jich již notnou

sbírku ve své tobolce a již napřed
Vám připovidám a slibuji že po-

sloužím Vám dvěma skutečnými

obrázky ze skutečného života vé- -

lebných p za každý jeden
hanebně smyšlený a lživý obrázek

utrhačných Benediktinů a jejich

portografa Písmo praví: "Jakou
měrou měříte takovou bude

vám naměřeno'1 Nuž já půjdu
i dále a budu měřit měrou dvoj-

násobnou aby si nemohli stěžo-va- ti

že se jim nestalo po právu

Dejte pozor a uvidíte čí zásoba

déle vystačí zdali zásoba skuteč-

ných neřestí a hanebností veleb-

nými p páchaných aneb

zásoba smyšlenek a hanebných i

bídných pomluv vymýšlených těmi

domnělými sluhy páně(?) kteří
ale skutky svými slouží ďáblu
Nuž tedy k věci Prvním na-

ším předmětem bude vyvolenec z

vlastního středu Benediktinů chi-

cagských na 18 a Allport
Před třemi lety byl jedním z

velebných p v klášteře Be-

nediktinů p Rebec Však

náhle uznaly autority církevní za
dobré tohoto velebného p ně

kož 1 z domoviny utéci do Ameri

ky a obrátil se do Milwaukee
kdež si vynašel hned společnost
mezi Němci a počal mezi nimi pů
sobit Po dlouhou řadu let by
dirigentem různých hudebních i

pěveckých společností v Chicagu
Milwaukee a St Louisů a sepsal
více oper V roce 1873 se vráti

do Chicaga a kromě krátkého po
bytu v Saint Louis zde bydle!

pak stále až do své smrti Žalo
žil tam pěvecký spolek Lieder
kranz a klub Mozart a uspořádá
mnoho koncertů a oper v nichž

účinkovaly vynikající síly uměle

cké jako madame Parepa Rosa
ová Nielson Pappenheim Carz

Whitney Candidus Sepsal díla
Kurze Geschichte der Musik i

Geschichte der Orchestermusik in

Chicago Byl hudebním kriti
kem německého žurnálu "Illinois

Staatszeitung" Za svých dřívěj
ších let se stýkal často s chicag

skými osadníky českými a poho
vořil si při takových příležito
stech vždy česky Říkal sám že

je původem Čech ale okolnosti

jej učinily Němcem

rú Během měsíce dubna uvede

ny byly tři nové řády do Západní
Cesko-Bratrsk- é Jednoty a sice v

Dodge Nebr Písek North Da
kota a Howells Nebraska Počet
členstva rozmnožen o více než

100 tak že čítá Jednota členů

nyní přes 1900 Jak se nám sdě

luje jest již založen též řád Zá-

padní Jednoty v Oregonu a sice v

nové české osadě v Larwood

1 IN a íiarvaraové universitě v

Cambridge Mass přítomně jest
zřízena stolice slovanských iazv
ků kde se vyučuje nejen jazykům
slovanským nýbrž 1 studují se ná

rodohospodářské poměry té které
slovanské říše Universita tato

jest jedinou ve Spoj Státech kde
slovanskému jazyku se vyučuje
Zásluha za to že stolice tato na
zmíněné universitě byla založena
náleží v první řadě zesnulému pro- -

fessoru F J Cbildovi spisovateli
monumentálního díla v 10 svaz
cích o anglických balladách kte-

ré také slovanskými učenci bylo
oceněno zejména Karlowiczem ve

'Wisle Jest to bohatá studni
ce národního podání a bájesloví
které bylo hlavním oborem čin-

nosti zesnulého učence Učitelem

slovanských jazyků na universitě

Harvardově je paa Leopold Wie
ner narozený roku 1862 v Bělo-stok- u

v gubernii Grodenské na
Rusi Studia svá konal na gym
nasiích v Minsku a ve Varšavě a

na universitách varšavské a ber- -

ínské Do Ameriky přibyl roku
[882 načež v letech 1883— 1892

vyučoval na vyšší Škole v Kansas

City v letech 1892— 1895 byl
professorem moder-

ních jazyků na universitě státu
Missouri od roku 1896 působí na
universitě Harvardově Wiener
luví plynně a píše rusky a pol

sky a je s dostatek obeznámen s

zyky Českým srbským a bulhar- -

kým které pilně čte jakkoli jimi
nepíše On byl a jest literárně

řada na něho Je to až příliš vi
ditelné Nejsou to jen Filipínci
o nichž imperialisté hlásají že ne

jsou schopni samosprávy neb :

té samé strany a to s rostoucí
stále smělostí tvrdí se že ameri'

cký obecný lid rovněž je toho ne'

schopen a že by volební právo
jeho mělo býti obmezeno Dovolte

aby základní zásada americké vlá-

dy ignorována byla imperialisty
americkými na Filipínských ostro-

vech a co nevidět budete ji mít

ignorovánu též doma" — Jako
prof Herron musí i každý jiný
vážný pozorovatel viděti hrozné

nebezpečí našim svobodným pó
litickým zařízením jež hrozí

toho hrubého tam porušování těch

nejzákladnějších zásad a požádav
ků lidové vlády Dovolíme-l- i míti

zámořské državy a v nich svoje
poddané bude to už jen další
krok v tom směru a budeme mít
třídu poddaných i doma Obecný
lid americký všude ale dělnický
ve velkých středištích průmyslo
vých obzvlášť neměl by pouštět
tuto věc se zřetele a neustat v pro
testu blučném a co možná

proti tomuto škrtitel- -

ství lidové svobody

Slohové Páně !

(Hia BrkoelT Slídil)

Benediktini chicagští si zjednali
"portografa" aby jim kreslil

smýšlené a lživé karikatury ku

pošpinění a očernční osob jim ne

milých Ač desatero zřejmě při
kazuje: "Nevydáš křivého svěde

ctví' tito vlci v rouše beránčím

vymýšlí lživé pomluvy a podezří
vání proti svým bližním Aby
nemohli býti zákonem stíháni ne-pron-

své hanebné smyšlenky a
lže přímo neuvádí jména osob

jež podezříváním ze špatností a

hanebností pošpiniti se snaží

nýbrž činí to způsobem aby v

čtenářích svého škváru podezře-
ní vzbudili' ale přece hanobeným
neposkytli příležitost soudně se

hájiti proti jejich počínání
"Franta z Chicaga" "Honza z

Omahy" a podobně zovou se je
jich hanebné lživé a smyšlené
karikatury'
Peklo není dost hlubokým ani

pekelný oheň dost velkým aby
došli potrestání takovíto hanobí- -

telé kteří předsevzali si zúmyslně
zlomyslně pokáleti čest a po

věst lidí poctivých Můžete člo-

věka zbaviti jmění a bude třeba

lepším ještě nežli byl dříve však

když oloupíte jej o jeho poctivé
jméno o dobrou pověst pak
oloupili jste jej o něco co nemůže
znovu nabýti a spáchali jste zlo
Čin za kterýž se budete jistě mu

set zodpovídati jestli budete státi

jednou před soudní stolicí Ďábel
nemá lepších služebníků na zemi

nežli ty kdož jedovatým slovem

pomluvy ničí dobrou pověsť svých
bližních
Nuž když páni Benediktini

páchati mohou takovouto nepra-
vost dovolte mně abych sobě
trochu posvítil na jejich skutky
nešlechetné abych vám okázal

tyto vlky oděné rouchem berán-

čím v pravé jejich podobě
Vím sice že tento časopis ni-

kdy nevyhledával příležitosti ku

kárání kněžských neřestí a haneb-

ností a spíše je ukrýval pláštíkem
milosrdenství Vím že časopis
tento jest listem zpravodajným
který otázek náboženských si ne-

všímá Ale když Benediktini tak

hanebným způsobem útočí nafi a

jeho redaktora snažíce se jeho
zachovalé a dobré jméno a česť

pokáleti jedovatými smyšlenými
pomluvami pak jest dojista na
místě aby bylo posvíceno na

zdroj z jakého tyto smyšlené a
hanebné pomluvy pochází
Nežli s nimi budu hotov dou-

fám že dojdete se mnou k pře-

svědčení že není jediného z desa-

tera přikázání jež by tito sluhové

páně(?) nebyli přestoupili Ne-

budu již ku předu vypočítávali
celý rejstřík jejich hříchů napo-

vím ale že týž zahrnuje tak dale-

ce jak vím všechny přestupky
všech přikázání vyjma "nezabi-

ješ" a kdo ví nežli budu hotov

jestli nevyslídím ještě i také pře-

stupek ten Však již napřed uji-

šťuji Vás Ze to nebudou žádné

pomluvy žádné smyšlénky nýbrž
že to bode pravd a nic jiného
el pravda za kterouž Vám ručiti

ne od úředníka spolku vybídnutí
či dovolení k tomu Vidíš to je
"combine" par excellence A zase

budiž sláva našim kansaským!

Pamatuješ se snad že jsme už jim

jednou provolali slávu k vůli za

vedení výroby provázků na vázání

snopů ve státní káznici a teď tím- -

' hle svým výborným počinem dali

nám k tomu příležitost po druhé

Já ti řeknu: jen ať nechají naše

kansaské! Politika sem a politi-

ka tam ale jestli na tyhle moudré

nápady uvedlo je učení populisti- -

cké tedy získalo si jistě jednu vel

kou a bohdá i trvalou zásluhu

tamní lid a jeho národohospodář-

sky rozumnou výchovu Co pak
také má být farmář zrovna už ja
ko ten námezdný dělník stále s

stále bezvolnou loutkou v rukou

velikého kapitálu a jenom po
řád sloužiti a mozoly svými bo

hatství a tím i moc i vydíračnost

jeho rozmnožovati? I to by také

byli — — ani nevím už co? Oni

nejsou ještě takovými otroky aby
se nemohli bránit teď ať se brá-

ní Když může velký kapitál se

víc a více spolčovat a dohromady
srážet k vůli většímu zisku to je

vydírání lidu proč medle nemoh-

li by farmáři se dorozumět a stejné

stejným jim oplatit? Proč neměli

by jim odpalestrovat? I jen ať to

učiní! A bylo by dobře kdyby to

všichni učinili a všude učinili Já
ti řeknu hochu to by vyjasnilo
situaci a vyrovnalo záhy všechny

hospodářské nesrovnalosti a křiv

dy aniž by to národ co celek

něco stálo Neb rolníků větší zisk

sloužil by zase k duhu celému ná

rodu oživuje obchod a povzbuzu

je průmysl kdežto větší zisk vel

kéh o kapitálu obmezuje spotřebu
a tím oslabuje obchod i průmysl a
rozmnožením sama sebe obému

větší daS ukládá To víš mrtvým

kapitál ostat nechce on chce tě

žit a myslí že musí těžit a tedy
čím více se ho hromadí v jedno
tlivých rukou tím více těží a z

čeho těží? Inu z lidské práce kte

rá jsouc rostoucím í rozvodňova-

ným kapitálem stále více vyssáva-n- a

chudne a pořád méně a méně

vynáší Tady to máš když ne

moudře tedy aspoB zkrátka Spo-

jený kapitál vyssává z práce prů-

myslové i rolnické co může a zí--

ská-l- i rolnictvo něco svou obran-

nou organisací svým trustem
nebude to na ujmu žádné jiné

třídy než jen velkokapitalistické
A poněvadž působnost spolčování
za účely hospodářskými se tím

nesmírně rozšíří obrátí nevyhnu-
telně všeobecnou pozornost na se
be a naučí i ostatní náležitému po-

zvání výhod z ní plynoucích což

jistě neostane bez značného vlivu

na další utváření se hospodářských
poměrů v této zemi v duchu a

zájmu lidovém Neb trusty samy
o sobě jak ti při jiné příležitosti
podrobně vyložím jsou nad jiné

důležitým pokrokem v životě ho-

spodářském zrovna jako byly a

jsou tisíceré stroje práci usnad-Sují- cí

a škodlivost jejich pro ná-

rod jako pro dělnictvo námezdné

škodlivost strojů spočívá jen v

tom že jsou v majetku a držení

vyvolených jednotlivců kteří po-

užívají je jen pro svůj osobní zisk

a nikoli ku prospěchu národa A

teď jedná se jen o to aby všemu li-

da v ocích probřesklo by uviděl

své nebezpečí í svou záchranu

Ai to se stane následkem a postr-
kem všelikých těch zjevů a obratů

hospodářských jak za sebou se

vyvíjí a následují povstane ukrut-

ně mnoho dobra ze strojů i trustů

nalézajících se ve službě —- ne ví-

ce už jednotlivců ale za výhodami

hospodářskými spolčeného náro-

da

Nu tak tedy podle proklamace
našeho presidenta vládne ve svě-

tě zase mír Spojené Státy se

Španělskem vyměnily si navzájem

opisy mírové smlouvy náležitě po-

depsané a potvrzjné ujištěním

pořádné úcty i lásky mezi sebou a

je pokoj Se Španělskem totiž

ale jinak nadrobili jsme si tou
vál-

kou podniknutou za osvobození

Kubánců saíraportsky do národní

llivky a budeme mít asi ještě

tzxky dlouho co vyjídat ať už to

tlitná neb ne Co tu tylo ideál-i-3

Lur:initc™o soucitu pro ty
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zovat cizé když zotročují své? Ci

nemáme tu dost "hospodářských'
otroků snad zbědovanějších než

ti tam na Kubě jak nasvědčují
poměry v Pana ve státu Illinois?
Co ' president vesele oznamoval
navrácení se míru panovala tam

válka v níž pobito a poraněno
lidí jako už v pořádné bitce a to

jen k vůli výživě a hospodářskému
otroctví v jakém pracovný lid se

tu nalézá Majitelé tamních uhel

ných dolů nechtíce platiti bílým
dělníkům mzdu bílého Člověka
hodnou najali si černochy z Ala-bam-y

kteří pracují za mzdu čer
nošskou a tak plní pořádně pánům
pytlíky To ovšem vzbudilo zlou

krev která už od loňska v xonči
ně té vře až zase způsobila toto
nové krveprolití které dle panu
jící obavy není ještě nejhorŠÍ ani

poslední Jestli majitelé dolů čeř
nochy neodklidí a bílým dělníkům
neučiní po spravedlnosti budou

prý následovat věci ještě horší
neb tamní lid je prý velice roztrp
čen a zoufalými poměry svými
stále ještě více drážděn takže jest
schopen všeho v zápasu za ohro-

ženou svoji existenci—Nepřipadá
ti hochu vůči tomuto a podob
ným případům jichž tu všude až

habaděj celá ta naše svatá válka
za svobodu a neodvislost Kuby
tak trochu jako paskvil Či výsměch
na vlastní poměry? Safra! kdyby'
chom tak chtěli opravdu osvobozo
vat měli bychom toho doma tolik
na práci že ani za padesát let ne-

napadlo by nám z dlouhé chvíle a

pro lekraci osvobozovat jinde Nu

vsak také osvobozujeme zrovna

jako doma! Ale vůči této vyděrač
nosti velkého kapitálu která ple
meno slabší zbědovanější a ve vý-

voji opožděnější používá na potla
čení a zotročení plemene pokroči-
lejšího a vzdělanějšího mělo by
se ihned něco učinit Vždyť káže
to nechci mluvit ani o rozumu
už jen pouhý pud sebezacbování

Mají snad k vůli mamonu několi
ka nelidů navzájem se vraždit
dělníci bílí s černými? Toť přece
hanebnost do nebe o pomstu vo

lající! Či nejsou ubozí oba dost
bílý jako černý? Černý jen o to
míH o co menší jsou jeho poža
davky Tahle záležitost měla by
být co nejdříve vyřízena neb je to

pro celý národ otázka stokrát dů- -

ežitější než otázka zlata neb stří
bra či cla neb necla A na tu
dobu nedá se tomu jinak odpomo-
ci než ustanovením zákonodár-

ných sborů státních co v těch
kterých státech považováno býti
má za nejnižší míru mzdy To ať
si vezme ta která strana politická
na starost a ustanoví míru mzdy
jež stačila by na lidskou výživu a

potom bude moci s dobrým svě-

domím vystoupiti před dělný lid
a říci: "Jsem tvou stranou a chci
tvé blaho"

#
Od nějakého času obrací na sebe

značnou pozornost tuším že už

"bývalý" profesor národního ho-

spodářství na koleji iowské Mr
Herron kde zbaven byl stolice jen
protože snažil se' uČiti národnímu

hospodářství co vidě ale nikoli

jako učené "omlouvačce" kapita-
listického vydírání a otročení Je
to už v Americe několikátý pří-

pad kde správa vyšších učelišť

propustila profesory s lidovou ná-

klonností obávajíc se že by ztra-

tila podporu bohatých příznivců
Také hochu znamení doby Co?

Týž proL Herron měl v pondělí
dne lo dubna přednášku v Chi-

cagu o "americké rozpínavosti'
(imperialismu) v kteréž potěši-

telným pro mne způsobem sho-

duje se s tím co vyslovil jsem po
řeči presidenta McKinley-h- o v

Bostonu Dovol mi uvést i tobě v

paměť co jsem tehdy mezí jiným
řekl a sice: "To nebyl lid (co mu

tleskal) ale protivníci lidu netrpě-
livě čekající na okamžik příhodný
aby zardousit! mohli aneb v krvi

utopití svoboda vlastního lidu

jako to činí nyní vláda z oka

jejich vypadli se svobodou ubo-

hých avšak statečných Filipínců
Že oni tleskali není Žádný div

Cctíjíř zkusili na cizích jak že se

t3 r'l'zt tez jeho souhlasu

šly nebo vyjdou? '

K Po brémském parníku odjíždí

tyto dny na návštěvu do Čech pí
Kar Saláková z Manitowocu se

svými dvěma dítkami a bratrem
G W Jonášem Paní Saláková

jest dcerou zesnulého vlastence

Karla Jonáše která se provdala
za oblíbeného obchodníka pana
Karla Saláka z Manitowoc V

Praze budou výletníci ubytováni
u matky své paní Kar Jonášové

H V Indianapolis Ind vychází

týdní časopis spojených uhlokopů
jehož dvě strany jsou tištěny v

řeči české tak aby krajané naši

zaměstnaní v uhlodolech a angli-

ckou řeč neznající mohli sledo-va- ti

svůj obor práce v této zemi

Redaktorem České části jest pan
Ant J Richter bývalý sazeč v

různých českých tiskárnách chi-

cagských Směr listu jest čistě

uniový avšak česká čásť obmeze-n- a

jest pouze na obor zpravo-

daj ný
' '

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

CROWFORD Neb — Ctěná

redakce Pokroku Západu! Do

chází mně často dopisy abych

popsal zdejší krajinu k jakému
rolničení nejlépe se hodí Chápu
se tudíž pera abych dotazům těm

vyhověl cestou veřejnou V kra-

jině této s nejlepším úspěchem
provozuje se dobytkářství ačkoliv
i kukuřice i rnileta se zde obstroj- -

ně daří Mileta se pěstuje hlavně

proto aby dobytek měl stále píci

když jiného by se nedostávalo

Drobnému obilí se zde však ne
daří a my ho ani nesejem Bram

bory též se zde daří a prodávají
se po 50c mileta po 80 pšenice
po 55c buši — Cechů nalézá se
zde málo a ti stále odtud odchází
takže za nedlouho nebude zde

žádný Pro toho kdo se chce
věnovat dobytkářství jest vyhlíd-
ka a půdy jest dosti — Koncem
února odjela odtud do východní
Nebrasky paní Kaurová aby
účastnila se pohřbu své matky
paní Trambové Soudili jsme
všeobecně Že již mezi nás se ne-

vrátí nýbrž povolá za sebou
celou svou rodinu avšak zmýlili

jsme se neboť přijela zpět a o

východě nechce ani slyšet Nechť

přijme srdečnou soustrasť nad
úmrtím své matky H Martio

Mnoho životů zachráněno
Skoro v každém sousedství jest

někoho jenž zachránění svého života

děkuje Chamberlaln's Colic Cholera a
Diarrhoea Bemedy aneb někoho kdo
lékem Um vyléčen z chronio průjmu
Tací šťastně vyléčení nikdy neopome-
nou sděliti to při příležitosti jiným
trpícím v naději že tak stanou se za
chránci jich životů — Na prodej n
všech lékárníků

— Skvostné obrázkové měsíč

níky buď Munsy-h- o neb "Cosroo- -

politan" aneb "McClure" dosta-

nete zdarma — a sice když u své
ho groceristy budete kupovati
Diamond "C mýdlo dozvíte se

jakým spůsobem 6214

lékem
případech

O

kam jinam přesadili aspoň na

čas Příčiny k tomu byly násle

dující: Tento p Rebec byl praví
dělným navštěvovatelem jistého
hampejzu na Randolph ulici

a jednoho večera asi před
třemi lety překvapen byl tu něko

lika veselými "hochy" kteří chtěli
si ten večer vyhoditi z kopejtka
P Pebec se ovšem s nimi dlouho
nebavil nebyloť mu v jejich spo
lečnosti volno a vyhledal si proto
pro tu noc nějaké jiné podobné
místečko kde by se mohl baviti

bez vytrhování Zvláštní náho

dou stalo se že ta samá společ
nost světáků kteří z večera na

trefili jej ve zmíněném hampejzu
sešli se s ním ráno zase a sice na
1 8 a Halsted ulici před šestou

hodinou ranní kdež válel se na

mol spitý v bahně ve škarpě až

vzal jej pod ochranu policista
Na Štěstí pro velebné p byl

policista synem zeleného ostrova

který kdyby na skutečném praseti
viděl kněžský kolárek bude v

něm přece jen spatřovati posvěce-
nou osobu a proto na místo aby
pod obraz Boží sdělané velebné

po zásluze odvedl na poli

cejni stanici vzal jej ve svou

ochranu a dopravil do kláštera na
18 a Allport k ostatním sou

druhům p Rebce

A to jest sluha Páně kterýž
má učiti lidi přikázáním Božím a

vésti je k dobrému předcházeje
příkladem svým!

Příště přijde obrázek druhý

Vidy ttiUU roury Aby se nabyla
zásoba čisté vody roury dodávající
tuto potřebu Životní do tisíců domáe

ností v našich velkých městech čas

od času jsou zaplaveny aby se oeči
stota která se v nich během času na
shromáždila a jef často zárodky ne-

bezpečných nemoci zplozuje odplavila

Eoury musí býti v přestávkách čistě

ny neboť jinak nemoc do domů a
rodin zanesou Právě tak se to má s

odváděči ml pórami našeho těla Ucpou
li se rárodzy nemoci se vyvinou a

tělesná soustava zachvácena je nemo
cf Uznaným čistitelem který všechnu
nečistotu a shnilou látku z trubek te
střev odvádí jest Drn Petra Hoboko
Nedráždí žaludek jest jemným odvá
děcím lékem chuti příjemné a síly
léčivé
Mnozí lidé slabého zdraví a kteří

mnoho sedl trpí zácpou Pio ty llo
boko osvědčí se jako "s nebe poslané"
ježto nejenom odstrafluje příčina ale
též Jako osvěžovstel a silltel působí
Každá lábev Hoboka má na vrcbu

obalu zanetené číslo Laskavě se po
dívejte nebyioli vymazáno nebo ji
nak porušeno V lékárnách není na

prodej Benl-- li k dostání ve vašem
sousedství dopiite na samého majitele
Dra Petra Fabrney-- e liz 114 South

Hoyne Avenue Chicago lil

Ochotníkům a nMovníktln
divadla

V knihkupectví Pok Zip jaou ko
táni viechny divadelní apUy jei vy
(ty tiskem v Cechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný aeznam v&ech pia talie
ae rlem na poiádáni zdarma V aeina-m- u

jsou uvedeny viechny kay dle
avých páívft a při kaidém je avedeno
jaký kua je kolik jednáni a kolik onob

vyžaduje Piiteo aezaam pod adre-
sou: Pokrok Západ h

OsBaaa Hen

Kcihkcpectví Pokroku Zip:2u
Mime na akladé velké tnnozatví pt-l-ii

zábavných a poučných a rtech
íoioých obora Divadelní apiay má-tt- ie

viechny jel jou k doatáai v ros
ných sbírkách PUte al aeiaam a
obdriíte jej zdarma Adma jte jedao-d- ~i

(!" Zaswda

NEJLEPŠÍM

jarním -

jaký v

nezdravé krve cepravlielsostl jater a žalsika

autno nim ayní oiívati jsou


