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to Meni — ajit4 velič pditn'lio
— rnul sobodo-nylfi-ý nemůže zbu-

dovali kr4ný dům sochař umím a

urněleo netytvoři obraz a to jediné

f té příčiny i není křiran Zda

liž není to vrchol blbosti nauka jíl
každý by se muel vym4ti kdyby

nebylo tu nebezpečí in tento "kře-

sťanský imnin" v roucho čeké oble

ěeuý nezMáhn v kruhy lidu naštdio

jehož jedinou a pottvátnoii bylo úle

choti že národnosti své si vAžil na

původ svůj byl
I 'd a ři tom snaže

se být člověkem co nejlepším třeba

křesťan aneb svobodomyslný konal

i povinnosti vůči této nové vlasti

Jedině takou cestu považujeme za

správnou jedině spolupůsobením
všech čechů amerických ďá se před
zrakoma ciziny mnoho vyřídili a v

národních snahách na prospěch jmé
na ěeskího docil iti kdo společné
také činnosti staví hráze může býti

jen cizák neznající vlastenectví čo

skébo muže býti cizák jehož žilami

neplyne krev česká jenž nemá a

nemůžo pro to co českým pochope-n- í

jehož matka česká neodkojila
třeba naučil se česky mluvili a misie

po česku říditi Mezi Čechy jako

Čechy rozdílu není a když se jedná
o odpor proti koukolu proti odro-diUt-

ví

musíme byti všichni za jed-
noho! Zde kde obklopeni jsme ci-

zinou nesmíme upadnouti v národní

IhoHtejnost vidouce statečný zápas
bralří našich v Čechách Jak vypa-dal-

o

by to kdyby vědomí české se

mezi námi neupevňovalo kdyby
chom sami národní suno vraždu pá-

chali so odcizovali místo horlivoHti

národní každému národu vlastní?!

Co pomyslili by si o nás cizinci

kdybychom dovedli tak rychle mě-ni-
ti

kabát jako chameleóni a nastr-čil- i

si snad' kabát toho nového

"ismu" Pěkné děkujeme! Takové

povídání o "v?ech lidech" výmluvy
a pláštíky kterýmiž se má rozkolu

zjednali průchod do našich řad i

tam kde na štěstí jej dosud ještě
nebylo má za účel jedině zjednali
jakés zdání oprávněnosti pro bru- -
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z ol

konre-- a nepřijalo ie nedontane
se mu fxljinud jlpory Ie mnselo

by v mnohěm ii třití a mnohého se

vzdáti Kdvby se tak bylo staU
lid přesvědčil by s- - že neučinili
slibům svým za dot a vytýkat by

jim toho 1'roio na podmínky kon-

gresu přistoupili Možné doMt Že by
lak byli neučinili kdyby byli již
tt-hi- znali veřejné mínění Hotva

dva týdny výstavy minuly každý
so přesvědčil jak Chicago smýšlí o

loni žo výstava v neděli byla za-

vřena Množství lidu stálo vzrů-

stající v neděli se shromáždilo

před výstavou aby jaksi demon-

strovalo a ukázalo správě výstavy
jaké žo jest přání jeho Správa
výstavy znajíc voli lidu jehož jest
pouhým sluhou sklonila před touto
v&lí Šíji svou a rozhodla se Že v

neděli otevře brány na výstaviště

budovy výstavní však žo nechá
zavřené Netrvalo dlouho a pra-
vidlo to ještě ani nebylo v platnosti
a vfilo lidu znovu se ozvala % to

ještě bouřlivěji nikdo nedbal také

polovióalosti Tento ústupek lid

jen přesvěděil žo vo svobodné zemí

polov iěatosti by stávali nemělo
kdo jedná se o podnik jakým jest
výstava světová i žádalo ještě
bouřlivěji více

Kiditelstvo sešlo ho a rozhodlo
Že vfili lidu úplně so podvolili mu-

sí Že výstava v neděli má být ote-

vřena Kiditelstvo učinilo tolik
kolik od nich lid jenž na výstavu

jiti chco si přál co přálo si dělni-ctv- o

jemuž jediná příležitost k

návštěvé výstavy měla býli odňata
ftiditelstvu jiné cesty nezbývalo
Muselo vystoupiti srdnatě a ne-

ohroženě

Aby pak nikdo nemohl říci žo

zrušilo smlouvu s kongresenc že

jednalo proti zákonu jakž fanatiětt
kazatelové jim stále straku na vrbu
malovali rozhodli řiditelové Že

navrátí kongresu peníze jež jim by-

li ze slíbené částky 12500000 ode-

vzdány Dostali pouze ěást z po-

volené sumy druhá byla zadržána

jako na záruku že řiditelstvo splní
kladenou mu nodmínku Sufino--
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Viírnmilovní a sotva je mezi nimy
líce přestupník ft zákoua než mezi

ytainim onyvateintvem IJa oni
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pracují lovnřji a spo
4ujl so e skrovnějiím živobytím
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Jm Ilnlírrk f-- t luard Havlíček

M Vác ÍUtlIěek ! Karel Havli-ěe- k

lliii ř rank Nvololit I2W) John
HvoIkmIíi II Vác Janeček 50c Jowř
Nejeplnuký fifie SvolxxbV Pavlík 5fio
1 Itmlcký IJ F lUinlIiauer ioc V
J DiišUko STs: Mario Vlček rozená
Havlíček Vh? NN bulák 50 Emil
Čermák 60c Frank Suchý 25c Jo
Hárta 100 1 K Švejda zo Žďáru
100 Mario Strukl roz Tuková 11

Jo Háček 100 Z venkova: N N
100 Celkem 2500

Do Čech na p V Havlíčka po
slúno prvních 60 zl a prosíme snaž-

ně o další a brzké příspěvky Pomoc

rychlá je pomoc nej vydatnější

DllOBNfi ZPRÁVY

V St Louisů Mo vyhořelo
velké stavení na idianning ave a
Locust ulici Bylo prý založeno

Sedmiletý hošík Jameso Quinna

jenž tam bydlel zahynul v plame-
nech 150 koní ubořelo mnoho

povozů a náčiní Škody obnáší

$200000

Modrá kniha jež vydána byla
vládou kanadskou v Toronto Ont
a nadepsána jest ''Obchodní styky
Kanady" dokazuje číslicemi že od
té doby co vešla v platnost celní
sazba McKinleyova že Kanada do

Spojených Států tolik zboží novy-vezl-
a

jako leta před tím

Dr T O Mendeball chóf
vládní úřadovny zeměmČřičů před-

nášel 18 května v Terro II aute
Ind a dokázal že hora Orizaba v

Mexicu jakž dokázáno bylo jest
nejvyšší horou v Severní Americe

Orizaba jest 18 1 7í stop nad hladi-

nou mořskou

Na reservaci kmeno Ivickapoo
našli Indiané mrtvolu nějaké

bě-loš-

vo větvích stromů a to v také

posici že tělo to vrženo tam býti
muselo nedávno řádivší tam vi-

chřicí

Ulízal

akiné
Fonde:

Kmsfánl knuknlo

MsÍ tím co ťioký n4rod ve lti
114 se velikou větáinou k stateě

ným lojotijlkftiu mladoěeským
srn Hildu sic avk přrc i v tlxině v

iiríl n4inol se uvádi prole'n4
thot4n( s jeho r4tup n jskl toho
fiedávné vstupy na sněmu ziinkém

dokáttly rosév4 e mezi námi jil
údaje ty s radoolnýiiti pocity ledu-

jeme símě koukole Jtt to símě

tak zvaněho křeufanxkébo koomopo-lilism- ii

jež o ti4rodních snahách

lidu nsíeho nechce věděli a pokud

jsou národními sC dobré si-b- víc

podporovati je nehodlá Smutný to
úkaz a ítMf jen žo náhodou zvědě-

la o tom veřejnost dříve aby vělřla

jak so zařídili Nauky ty všlěpová

ny lidu miSemu zhonbné mohou mili

na vědomí jeno národní výsledky

Jet pravda Že každý člověk jest
člověkem stejných práv na neštěstí

však nepřátelé slabších národů raa-jfc- e

nadvládu v rukou toho nikdy
vědčti nechtěli a jediné tím spňso-ber- u

že slabší o práva svá byl při-

praven oňizen a okraden stalo se —

ano mnohdy i přičiněním té i oné

víry a náboženství — že utvořily se

zápasy národa proti národu Kdo

přeběhl v takém zápasu zván byl
zrádcem kdo původu svého zapoměl
a matky své jiného jména jistě by
si nezasloužil Mluvili jazykem če-

ským a při tom býti kosmopolitou
třeba křesťanským nebytí tedy Če-

chem v pravém slova smyslu podo-bul- o

by se mumií do které bychom
zastrčili fonograf s českým váleč-

kem aby také mluvila A za takové

mumie pěkně děkujeme to bychom
to brzy v té nové naší vlasti dopra-
covali vrhajíce se přímo v náruč

knownotÍKmu Jako drahá
nám jest tato nová vlasť tak ještě
dražší byti nám musí původ náš

Není pravda žo každému lze slouži-

li není pravda že každého snahy

jsou stojné jako člověka není prav-
da že každého stejné jsou schopnosti
a tužb tužby pak národní jdou
nade vse! Kdyby bylo kosmopoli-
tismu nebylo by vlastenectví nezna-

li bychom rodné země své nemuNoli

bychom pěstovat krásný jazyk svůj

mateřský ale stačilo by obléknout

na so cizácky kabátek "křesfanského

ismu" a býli jen lidmi a zase lidmi

již neznají ničeho jiného nežli na

kolena padnout v Hcllemské kapli v

Chicagu a bít se v prsa a zaso so

bít

Nafii velikáni vždy byli nejprvé
Čechy oni rozvinuli a rozvinují ve

staré vlasti nnší činnost v tom smě-

ru že nejprvé národnost a to všude
a ve všem To jest začátek a konec

jejich politiky a začátek a koneo na--
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bem slušným závazku učiněného se

j zbavili i oznámili za v cas že

(
smlouvu zrušují poněvadž druhá

strana — kongres — nejprv ji po-

rušil nechtě vyplatit celý obnos

povolený Nikdo nemftŽe řiditel-stv- u

vytýkati žo zachovalo so špat-
ně Nikdo nemaže se obrátili ku

Jediný čistý prášek t vinného kamene— JUdná ammonnle a kamenec

Užíván v milionech domácností— 40 let v popředí


