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terské tepubliky na této polokouli

vzhlížely ku Spojeným Státům co

svému přirozenému obránci a byly
našimi přirozenými přátely Jeli-

kož isme porušili sliby své o ne

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

KALAMAZOO Neb 23 dub

Ct red Pokroku Západu — Již

posledně jsem psal že náš řád

Jan Hus ZČBJ nezůstane za

jinými pozadu a již se to splňuje
Ve schůzi odbývané 22 dubna

jsme přijali tři mladé statné nové

členy Před ukončením schůze uví-

tal jsem je krátkou řečí vysvětliv

jim výhody Z Č B Jednotou
Členům poskytované Po schůzi

která pozdě do večera trvala po-

častovaly nás naše družky bohatou
večeří k níž se dostavili na po-

zvání ještě jiní krajané z okolí

Bylo totiž ujednáno že uvedení
tři nových členů oslavíme zábavou
všeobecnou a k té ovšem náleží

také hudba Na konec hostiny
jsem ještě promluvil ku shromáž-

děným poukázav jim na výhody

spolčování vůbec á na naši ZČBJ

činitel—velkoobchod uhelný
A tu přicházíme k nejtemnějšf

stránce stávky uhelné

V době kdy miliony obyvatelů
zápasily s krutou nouzí o nezbytné
palivo kdy četné průmyslové zá

vody musily následkem nedostatku
uhlí výrobu zastaviti a tisíce děl
níků propustiti kdy tisíce rodin

podléhalo krutému mrazu bujela
hnusným spůsobem v největší
míře— lichva uhelná

Mohlo se za to míti že toto

bezpříkladné zdražení uhlí potrvá
toliko po dobu stávky ustoupíc
po ukončení stávky uhelné opětně
cenám dřívějším normálním a to
tím spíše jelikož skončila stávka
vítězstvím tčžiřstva nad požadavky
zuboženého hornictva uhelného

Obecenstvo bylo sice dle dlou
holetých zkušeností připraveno k

tomu že zlepšení mzdy a zkráce
ní doby pracovní v dolech zaplatí
z kapsy vlastni toho vsak nikdo
neoceKavai ze budou vůči nor
málním cenám bezpříkladně zvý

šeny ceny uhlí aniž by byla mzda
hornictva o krejcar zvýšena a doba
pracovní o minutu zkrácena

Hlavní smutnou zásluhu ve věci
té získal si o říši zejména o král
České velkoobchod uhelný

Využitkovav spůsobem bezohled

ným tíseS uhelnou V měsíci lednu

vypuknuvší zvýšil bez vší příčiny
ceny uhlí měrou jež hrozí prů-

myslu našemu hotovou katastro
fou
Nemůže tedy býti s podivením

že výtěžek uhelných společností
každým rokem obrovsky vzrůstá

Obyčejné dividendy 10— 12 proč
Platí to zejména o těžařstvu

mosteckém Bilance této společ
nosti Vykazují zisku: r 1895 xZ%

pct r 1896 ao'4 pct r 1897

2525 pct
Výlohy na sanování katastrofy

mostecké byly z výtěžku r i8qí
96 úplně zaplaceny mimo to

nashromážděn fond reservní a

amortisační v obnosu 6 mil zl

Aktiva společnosti obnášejí vůči
akciovému kapitálu 8 mil zl již v

r 1807 I4's mil zl v r 1808
16 mil zl Zisk v r 1898 obná
šel téměř 40 pct reservy se hro-

madí jelikož zpráva se ostýchá
platiti větší superdividendy 16

neb 18 pct
Zbývá toliko jediný prostředek

zameziti lichvu uhelnou udělením

vynradaiho pravá prodeje unii v
obvodu království českého zemí

jež by zřídila k účeli tomu zvlášt
ní prodejnu která by měla za
hlavní účel převzíti za ceny
ujednané neb dle skutečných po
mčrů ustanovené veškeré v obvo
du král Českého dobyté uhlí
které by dle jakosti jeho za pevné
pokud lze stálé ceny prodávala
čímž by byla veškeré lichvě k vy-

dírání domácího průmyslu a obe-

censtva přítrž učiněna Zvolili

jsme tuto cestu jelikož vzhledem
k nynějšímu neurovnanému stavu
financí zemských a trhu peněžního
nelze té doby pozemštění dolů

uhelných prospěšně provésti

Proti lichvě uhelné a zdražení
uhlí mluvili i němečtí zástupcové
českého sněmu přece však návrh

posl Kaftana neschvalovali

Buďte opatrní
Mezi našinci jsou netnod n Ja

ter a měchýře tak časté jako u Ame-

rikánů nezáživnosf jistě se zavděčíme
mnohému následujícím dopisem paní
Anny Ševčíkové z Wheatland Mino:
"Činí mně nemalé potěšení ie mohu

psátl tento dopis pro veřejnost Jsem
jíž starší osoba jež ebčaa potře
boje různých prostředků aby uniku
nemocem Cítím již každou změuu

poěnsí a snadno nastydon a v tako
výcb případech biíU jsem vždycky

Severovýcb léků které mně pokaždé

pomohou Zkusila jsem ceny jejicb
důkladně a viděla jsem jak účinkova-

ly nejen u mne nýbrž i u mých zná-

mých Jedna t mých sousedek pravila
ie jest panu W F Severovi v Cedar

Ripldi Iowa nekonečnými díky zavá-

zána Všichni I já jsme o ní pochy-
bovali jak ra tom byla zle ale využí-

vala dvč láhve Severova illitele ledvin
a jater a již za týden se jí udělalo lépe
Měla těikou chorobu ledvin Jen tento
lék ji prospěl" Víme ie výkonem
ledvin jest vyměšování moče One-

mocní li ledviny nastávají v nich tmě
ny a zánět
Tkanivo jejicb se svraSfuJe a pak

stlačuje rourky močové Následek
vraiťování se ledvin jest íe jen malá
část jich moč vyměšuje ai konečně I

ta zaulká a nemocnému se zle daří V
tatých případech moč bývá kalaa
neb červené zbarvena a jest jí málo-Věnujt- e

tedy pozornost moči zejména
pociťujete li bolest v křfil začnéta pak
hned uiívati Severova Silitels ledvin a
fater Tím vyhnete se mnohé nemoci
Cena 1125 menši lábev 75 et Na
skladě ve všech lékárnách a obcho
dech s léky Na zevnějším obalu na
létá se podpis vyrabitclAv Jako důkai

pravosti léku

Vám nedá pokoje tak jako otázka

otroctví nám nedala pokojepokud
nebyla zkoncována pravým spů
sobem A vězte čím déle bude

se toto skoncování odkládati tím

to přijde dráže Můžeme nazývati

ty kteří přidržují se prohlášení
neodvislosti a ústavy a jsou násle

dovníky učení Washingtona a Lin

colua "zrádci" a "žvanily' — na

tom nic nezáleží oni se nevzdají
svého přesvědčení Že americký lid

jest lidem poctivým a tak jako
otroctví nepřestanou dovolávati
se obecného svědomí v té důvěře
že přijde opět doba kdy v den

Washingtona budeme moci opět
pociťovati že jsme ho hodnými s

že nebylo marným následující na

pomenntí jeho: "Jednejte svřdo

mitě a spravedlivě vůči všem ná

rodům pěstujte mír a svornost ku

všem náboženství a morálka jed
nání takové vyžadují a jeliž mož

ným aby nevyžadovala je i dobrá

politika? Ono bude bodným svo-

bodného osvíceného a v nedaleké

době velkého národa když se podá
lidstvu velkolepý a nový příklad
lidu kterýž řídí se vždy svrchova

nou spravedlností a dobročinno

stí"

Z pražského snérau

Ve sněmu pražském podal dne

dubna poslanec Šamánek návrh

aby se na českých školách střed-

ních vyučovalo jazyku ruskému co

povinnému předmětu Návrh ten
zní:

§ 1 Počátkem školního roku

1900—1901 se zavádí rusky jazyk
jako povinný předmět na všech

školách středních s vyučovacím
jazykem českým

$ 2 Ruskému jazyku budiž vy
učováno v 3 hodinách týdně od 3

třídy počínajíc na gymnasiích a

reálkách a od 1 třídy na obchod-

ních školách všeho druhu takovým

způsobem by žáci vyšedší dotyč-

nou školu onen jazyk úplně ovlá-

dali

Z řeči již posl Šamánek na
odůvodnění svého návrhu před-

nesl vyjímáme následující:
Že význam Ruska ve světové

soutěži je veliký o tom nemůže

býti pochybnosti a proto také ani

my ocenění tohoto významu ne-

můžeme se uzavřití Zavedení

ruštiny na našich středních školách

by mělo především význam pro
vývoj naší mateřštiny
Dnes myslím o tom není spo

ru ze jazyk ruský je jazykem svě-

tovým a dle počtu těch kteří jím
mluví mezi světovými zajisté

první
Ruský svět vědecký jest tak vy

vinut a již na takové výši pokro
ku že by bylo s velikým prospě-
chem pro věďu naši kdyby Haši

učenci do pokladů těchto bezpro-
středně mohli se nořiti
Velice vážný důvod pro zavede-

ní ruštiny na našich školách mluví
také se stanoviska obchodu a prů-

myslu Otázka tato je pro nás

Čechy přímo palčivá My jsme
země malá v níž populace bohu-

díky utěšeně se množí Přírůstek
tento nemá dosti pramenů k obži-

vě a působnosti a proto je přiro-zen- o

že hledí se obrátiti někam
kde obchod a průmysl ještě vnější
příliv rád snese a někam kde není

ještě nadprodukce inteligence
_ V sousedních zemích je dosti sil

již ve vřech těchto směrech a jest
tedy přirozeno že naše inteligence
i naše výrobky průmyslové a vůbec
technické zejména až časem ještě
více se rozmnoží samy od sebe
budou hledati a nalézat! odliv
tam Kae je poie pro ne jeste
utvořeno a takovou zemí je v

přední řadě Rusko a státy balkáa-sk-

Na přesmořský vývoz my poČÍ-
-

tatí nemůžeme poněvadž nemáme
loďstva Řídká lidnatost Ruska
může poskytnout nadaným lidem

v v rt w

našim příležitost k vyniknuti a

uplatnění se Třeba Rusko nyní
vyvíjelo v rozmachu průmyslovém
činnost horečnou přece bude ještě
nyní na dlouho a dlouho studium
obchodních a průmyslových po-

měrů tamních pro nás veledůležito
a užitečno Malý krok v tom
ohledu učinil již náš vývozný spo-

lek kterýž krok ukázal ale již
přece že lze pěstovat u nás celá
odvětví výroby která v Rusku na-

leznou odbytu poněvadž jich tam

ještě není
Němci postřehli dobře že v

Rusku jejich obchodu a průmyslu
kyne ještě budoucnost V r 1880

bylo v Rusku 27 německých kon- -

sulátC Rakousko mělo tam jen 7
koasulátů Nyní již celý svět měří

důsledky toho až sibiřská dráha
bude dostavena a uvažuje o tom

jaké převraty spúsobí to na trhu
světovém Za těchto okolností je

nost připravovali a v ohledu tom

jazyková kvalifikace bude zajisté
zaujímán místo důležité
Třetí důvod pro zavedení ruští

ny u nás jsou důvody národnost
ní Vidíme dobře jakou značnou
morální posilu a i jinak význam
má že celý svět s obdivem a

uznáním pohlíží na válku Boerů

jich samostanost a také my jako
malý o svou existenci zápasící ná
rod musíme se starali abychom
získali sympatii nějakého většího
národa Všimněme si jen co zna
mena pro nase Němce opora o je
jich soukmenovec v říši! Také my
musíme hledČti navázali s nějakým
mocným národem

Proti návrhu tomu Němci ovšem

zuřili tvrdíce že byl podán jen
aby je dráždil Posměšně jeden
německý poslanec podotknul že

by se Čechové mohli na obecné

útraty učiti i Čínský Čeští zá-

stupcové pak v několika řeČich

odrazili drzé útoky Němců ca ná-

vrh ten ano i hrabě Schoenborn
se za něj přimlouval tak ze na

konec debaty byl odkázán komisi

školské ku prozkoumání

Jiným důležitým návrhem pro
království České jest onen poslan
ce Jana Kaftana na zařízení zem

ského monopolu uhelného kterýž
zní:

Zemskému výboru se ukládá

aby neprodleně zahájil s c k vlá-

dou jednání v příčině prodeje mi-

nerálního uhlí v král českém zemí

2 C k vláda se vyzývá aby ve

srozumění s výborem zemským s

nej větším urychlením vypracovala
a k ústavnímu schválení předloži-
la osnovu zákona spočívající na

následujících zásadách:

I Prodej veškerého v obvodu

království Českého dobytého ka-

menného a hnědého uhlí vyhražuje
se zemi zastoupené zemským vý-

borem království Českého

II Tčžiřstva uhelná jsou po
vinna odevzdán veškeré dobyté
uhlí na dolu zmocněnci země za
cenu pevně ujednanou po případě
nestrannými znalci dle skutečných
poměrů místních vyšetřenou

III Zemi uděluje se právo ku

zřizování skladišť uhelných a ku

prodeji uhlí ve velkém i drobném
množství za ceny pokud možná
stálé pro domácí průmysl a obec-

nou spotřebu výhodné Země je
také oprávněna svěřiti prodej
uhlí za pevně ustanovené ceny
tčžířstvu neb sborům veřejným a

obchodům uhelným při čemž
budiž vzato patřičné zření ku spo-

třebě domácí

IV Čistý výtěžek z prodeje uhlí

po odrážce všech výdajů 'připadá
nezkráceně financím zemským po
sráio? I o prpc kterou dle těžené
ho množství uhlí věnuje zem fon-

du pro zaopatření v stáří hornictva
v dolech uhelných pokud nepří-
sluší povinnost tato pokladnám
bratrským a po srážce dalších 10

proč jež připadnou íondu jehož
bude užito ku melioraci pozemků
dolováním poškozených pokud ne-

přísluší úprava jejich dle platného
zákona horního vlastníkům dolů

V Stanovy v příčině íondu pro
zaopatření v stáří hornictva v do-

lech uhelných v království Českém
a zmíněného fondu melioračního
buďtež předloženy nejdéle do roka

po vyhlášení tohoto zákona sněmu
král Českého ku schválení

VI Zákon ten nabude platno-
sti dnem svého vyhlášení
Z řeči již posl Kaftan návrh

svůj odůvodňoval vyjímáme ná-

sledující:
Následkem obrovské stávky

uhelné jež nemá v dějinách uhel-

ných pamětníka ani v Anglii na

této historické půdě pro veškeré

přeměny sociální neboť byla jí
veškerá výroba uhlí velké říše

jedním rázem zastavena násled-

kem této krise nastala uprostřed
kruté zimy trpká všeobecná nouze
o uhli
Račtež dobře uvážili:

V král Českém jehož 10 díl

plochy chová v sobě bohaté sluje
kameno- - a hnčdo-uheln- é z nichž

mnohé mají mohutnost 10 20 až i

24 m a z nichž ročně se těží 22
milionů tun Čili 220 milionů metr

centů uhlí z nichž se do ciziny
100 milionů centů za ceny nad

míru levné vyváží jehož hnědo-

uhelný útvar od Litoměřic přes

Teplice Duchcov Most až k

Chebu v délce 130 klm se táhne

nebylo pro bohatě vyvinutý prů-

mysl a pro 6 milionů obyvatelstva
v době největší spotřeby žádného

uhlí
Vlastníci dolů vzpírali se posky-

tnout! hornictvu Žádoucí úlevy v

práci a zlepšení hmotných poměrů

jeho stoupajícími cenami život

ních potřeb skutečné stíženýcb

Nejvíce vsak tižil z nouze uhel-- i

VŠak co se stane s Filipířlany

jestli nejsou schopni neodvislé vlá

dy? Ovšem každý kdo buď sám

si ořeie podrženi Filipín aneb

slouží administraci úsilovně tvrdl

že ostrované jsou úplně neschopni
vlády Tak bylo vždy Ten kdo

snaží se někoho učiniti si podda-
ným vždy tvrdí že ten druhý není

schopen aby byl svobodným Tím

spůsobem co poslední záminka

agitátoři pro imperialism nyní pil-

ně hanobí Filipíňany a jejich vůd

ce Však tu máme rozhodné a

opětované vyjádření úřadní admi-

rála Deweyho: "Po mém náhledu

tito lidé jsou daleko pokročilejší
ve své intelligenci a mnohem

schopnější samovlády nežli do-

morodci na Kubě a já znám obě

plemena" Bylo toto závažné pro-

hlášení snad vyvráceno služebný-
mi řečmi jiných kteří smýšleli

podobně pokud neprojeveno přá-

ní administrace aby se lid filipín-

ský nepovažoval schopným samo-

správy? Nechť jen naše vláda

zaujme postavení že Filipíny jsou

neodvislými a původní náhled ad-

mirála Deweyho bude rázem a

všeobecně přijat za pravý

A což to nebezpečí že kdyby-

chom uznali na Filipínách neod-vislo- st

některá jiná moc by tam
ihned spěchala aby se jich zmoc-

nila? Věří některý rozumný člo-

věk že by takové nebezpečí bylo

když by to tato velká republika
zapověděla? A proč by nemohla

Americká diplomacie docíliti toho

aby se velmoci nejvíce interesova-n- é

shodly na tom aby Filipíny

prohlášeny byly za neutrální úze-

mí jako jest Švýcarsko a Belgi-

cko v Evropě? Tuto otázku kladl

jsem častěji avšak nebyla nikdy
zodpovídána President praví ve
svém poselství: "Hodíme zlaté

jablko nešváru mezi soupeřící mo-

ci z nichž žádná by nedovolila

druhé aby se téhož zmocnila libo-

volně" Právě tak Žádná velmoc

by nedovolila jiné aby se jich
zmocnila a tak jest snadno docílit

aby všechny přivolily ku neutrali-

tě tak aby jich žáduá neměla To

jsou nebezpečí smyšlená Aniž
máme právo říci že lid filipínský
musíme považovatí za neschopný
neodvislé vlády nemohou-l- i tvořit
ideální republiku v kteréž by svo-

boda a mír a pořádek a poctivost

panovaly jako nepřetržitý svit slu-

nečný Dojista mohou snadno býti
tak spořádanými jako Kentucky
a tak poctivě spravovanými jako
město New York Co na tom

jestli budou míti nesnáze a

koj? Mohou býti jako některé

jihoafrické republiky aneb vyvi-nou- tí

se v něco podobného jako
jest spořádané diktátorství v Me-

xiku Čí béřeme v pochybnost
právo těch zemí ku jejich neodvi-slosti- ?

Neopouštějme Filipíny

jako zloději jimž nezdařil se lup

nýbrž pomozme jim a chraSme je
tak dlouho až budou moci státi
na svých vlastních nohou a jestli
to učiníme svědomitě tedy nesná-

ze kteréž zdají se nyní nepřemoži-
telnými rozplynou se jako ranní
mlha Ostatně není nejdůležitější
otázkou jak dokonalou bude je-

jich vliďa Důležitější jest aby

jejich vláda byla jejich vlastní a

ještě důležitější jest aby lid ame-

rický nestal se nevěrným základ-

ním zásadám své demokracie aby

nepozbyl svých vznešených ideálů

svobody práva a spravedlnosti a

aby smyl se štítu republiky tu ha-

nebnou skvrnu kteráž spůsobena

byla zradou úa úašicl uývaiýcu
spojenci

Vyzýváme Vás střízlivě k uvá
žení cest před nim: jestli ph
pustíme aby velká křivda o kterou
se administrace pokouší byla pro-

vedena náš mravaí úvěr ve světě

bude ztracen navždy Započavše
válku španělskou slavným prohlá
šením že to bude válka osvobo-

zovací a ne výbojni a učinivše pak
tuto válku uchvatitelskou a jak

jsme sami doznali zločinné násil
nou nebudeme pak u nikoho míti

víry když prohlašovati budeme

svou ctnost neb šlechetnost v ja-

kékoliv věci A prohlašování ta-

kové přivítáno bude posměchem
celého světa co pouhé pokrytectví

kterýmž ukrýváme své sobecké

snahy My budeme vinnými toho

nejmizernějšího jakož i ve svých ná-

sledcích nejnebezpečnčjšího skut

ku jaký národ spáchali může —

zrády na spojenci Nebude ha-

nebnosti jakéž bychom nebyli po-
važováni za schopny a jiní náro-

dové budou se míti na pozoru aby

nespolupúsobili s nimi na pouhé

ujišťování s naSÍ strany ie to mí-

níme upřímní To jest "sláva"
kterou bychom nabyli Nale ses- -

zištnosti budou nás míti vždy

podezření že máme v úmyslu
vztáhnouti hrabivé ruce své proti
nim Ba ony již nyní nemluví o této

republice více co o silném a věr

ném příteli nýbrž o "perligro del

nořte ' — "nebezpečí na severu
A to činiti budou tak dlouho po
kud budeme držeti území dobyté
V neustálé obavě před naší hrabi

vostí a zrádností budou v případě
kritických zápletek nakloněni se
smlouvati i s mocmi starého světa

proti nám a my budeme míti tajné
aneb veřejné nepřátele na místě

spolehlivých přátel před našim

vlastním prahem Budeme míti

Filipíny s obyvatelstvem trpce nás
nenávidícím a v případě nesnází s
některou cizou mocí ochotným k

roznícení ohně za našimi zády
Na místě používání neocenitelného

požehnání prostoty břemen mili
tarismu musíme udržovati velkou

nákladnou armádu abychom
udrželi v porobě nespokojené pod
dané a pečovali o svou vlastní

bezpečnost A ještě více My
budeme míti zlé svědomí My
zradili základní zásady naší demo
kracie oloupili americký lid o jeho
vznešené ideály a náhledy a zničili
tak živel konservativní bez něhož
demokracie opírající se o všeobec-

né hlasovací právo nemůže dlouho
trvati

A vše to k vůli nabytí obchod
ního prospěchu a námořních vý-

hod kteréž jsme mohli právě tak
dobře a ještě lépe a bezpečněji na- -

býti kdybychom byli zůstali věrni
sobě samým svým spojencům a

světu
A teď považte druhou stranu

jestliže americký lid i po velikém

odchýlení své vlády zavrhne poli-

tiku zločinného násilí a zřekne se
svého výboje jestliže prohlásí že

jeho ujišťování nesobeckých po
hnutek a šlechetného účele ve vál
ce španělské bylo upřímným a
musí udrženo býti za každou cenu

copak? — Pak navždy zahambí
utrhače americké demokracie pak
dokáže lid že ač moc vlády může

někdy zneužívána býti pobloudi
lou ctižádostí lid americký jest
poctivým může naS spoléháno
býti že dovede odporovati i tomu

největšímu pokušení opilosti ví
tězství a podrobiti se i pokořující
očistě doznání bezpráví výkonané- -

ho jeho jménem tak aby právo
spravedlnost a svoboda zvítězila
Takové postavení zabezpečí ame
rickému lidu důvěru člověčenstva
měrou jakouž nikdy před tím jí
nepožíval žádný národ v dějinách
svéta a s um i ovoce této důvěry
Naše demokratické instituce vy-

jdou z této zkoušky v lesku jakým
se nikdy před tím neskvěly tako-

vým skvostným důkazem svědo-

mitosti a věrohodnosti docil i re-

publika postavení nevyrovnatelné
velkoleposti a vlivu Stane se

přirozeně spolehlivým rozhodčím
mezí spornými státy a sprostřed-kovatele- m

míru ve sporech světo-

vých Ona bude nejen nej větší
mocí na světě svou sílou nýbrž
též největší mocí světovou svou
mravní převahou
Můžeme se tázati zdali toto není

příliš ideální obraz Nuž to jest
ideál jaký choval George Wash-

ington muž nejstřízlivější a jší

To jest co si přál ?
doufal že republika Spoj Států
kterouž tak velice miloval k tomu

dospěje
Však máme-l- i příležitost k usku

tečněni tonor iNejsou-u-
z

nyní
okolností skoro beznadějné? Tak
se zdají Však my stalí protiotro
káh byli jsme y dávných dnech
svědky ještě beznadějnější situace
než nynější Připomínáme sobí
dobu kompromisu v roce 1850

kterýž byl přijat oběma politický
mi stranami co konečný a neporu
šitelný Veřejné mínění ohledni
otroctví zdálo se býti mrtvým
úplně Ti kteří nepřestávali mlu
viti proti otroctví byli se všech
stran jak z kruhů obchodních
iair 1 poiitickycn kacerovani co

špatní občané buřiči a zrádci své
země Předpovídání brzkého zví
těžení myšlénky protiotrocké bylo
by znělo jako blábolení pomaten
ců Avšak svědomí amerického
lidu nebylo mrtvo Nové poměry
brzy osvětlily tato otázku jako
proudem světla nového Obecné
mínění náhle povstalo ve své moci
a neustálo pokud otroctví aebylo
zmařeno

Nechť se imperialisté neklamou
Jestliže nynější kongres opomene

naprtviti velikou křivdu kteráž
byla spáchána bude podáno od
volání ku lida A toto odvolání
bude tam drženo a jestli zapotře--

zvlášť Zmínil jsem se též o účelu

národních našich spolků v nichž
se na udržení naší mateřské řeči

pracuje a tak se zabraňuje rychlé
mu odnárodQování Na to s prů-

vodem hudby jsme si zazpívali
"Kde domov můj' po čemž se

teprve rozproudila Živá zábava
která až do rána potrvala — Po-

časí máme příznivé neb po zasetí
obilí nám dosti zapršelo tak že

símě pěkně vzchází a slibuje hoj-

nou úrodu pakli totiž nepřijde ji-

nak k poškození Co toto píši za-

se prší ku potěše farmářů neb
dobře orati ku korně S přá-

telským pozdravem Jos Štorek

Vsaontvnk života Jest to smolné
vsláti ráno a být na celý svět roz mrzen
Počasí třebas je překrásné příroda v

letní své záři se usmívá ale osobné
cítite se zemdlenými stísněnými a
bídnými vaše rodiny vlídně vás zdra
ví ale bez zjevné příčiny jste popudll-livým- i

hněvivými a protivnými Sko-

tačení a smích dítek vás obtěžuje
Pomyšlení na vaší obvyklou práci je
bolestně nemilé I samo to sluneční
světlo vás bolí

A to vše může býti bez jediné bo
lesti nebo zřejmého příznaku nemoci
Ale sečkejte trochu Rovněž shledáte
hned potom ie nemáte své bývalé
chuti k jídlu Žaludek váš je v nepo
řádku: vzmáhá se vás ošklivost jste
lehce zachváceni zlučnatostí nebo

průjmem Mrazí vás a chvějete se
kde by vám mělo býti teplo nebo jste
rozpáleni zimničnostl v přestávkách
beze všech patrných příčin Třebas
také máte tlučení srdce rychlý dech

jakousi bolest hlavy nebo píchání v

zádech ledví nebo lopatkách Vzdor
tomu ještě myslíte ie to přejde a jste
rozhodnuti tomu se bránit! ač pravdou
jest ie kterýkoli z těchto příznaků
dokazuje ie játra nekonaji svoji práci
řádně a že je váiné nebezpečí po ruce

pro to neb ono životní ústrojí Mohou

býti zachváceny plíce ledviny nebo
srdce váš neduh může vžiti na se jed-

nu ze sta různých podob ale stav krve
ie za vsecbnr zodnovědnfm Nvní je
příhodná doba užívat uznaný starý
lék Pra Fetra IToboko Je cennější
než tlsfo lékařských předpisů ku vy
čištění krve odstranění vší nečistoty
a překážky z jejich průchodů neb aby
tuto jako nositelku zdraví síly a věse
lostl v rychlý běh uvedl Tehdy a
enom tehdy vezme iivot na se obvyklý
soulad Lze je dostati od místních

jednatelů Dra Petra Hoboka v malém
nebo přímo od m ajíte Je Dra P Fahr-ne- y

e 113—114 So Hoyne Ave Chl- -

casro 111
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ELDREDGE
It traa claced st the Hifrimit Standant
yeara ago and it is right there yet
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THE OLD REUABLE ELDREPOE

The Wheel tbat bas for years beld tne
Endnrance Records oí the World

The Wheel that Runa Easier than any
other

The Wheel that ia always te

and Ahead with ImprovemenU
A WHEEL TO BE PROUD OP
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Hun it Žižku
Kríné dva luorrafované obrat

itfřdatavujfcí Uhké velikány IIuaa
Ziiku hodící se pro spolkové veřejné
aiiktnofttl jakoíl pro rodiny mime
nyní na akladé Prodíráme je oba poII 00 aneb co prémii k Pok Západu u
doplatek 50c Pokrok Ziami
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