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POKROK ZÁVA DU ~4'
a soudní výnosy Jimi! pr ta Jsou

ilracována Ju libovolné neústavnl

a nesmí býti Irpnv svobodným

lidem"

"OdpofiiíuJťme neodkladné org

nlzovánl vzdělávací kampaně národ

ním státními I národními výUry
Slavie

CESI HMERICE

1 V Cheltea li udál s dne 97

pros velký polár a kterým! i krj
né (kotlu utrpěli sire bratřím Čer-

ným vyhořela lékárna a Jupovl

masný krám

1 Dr Kmit Holub bude odbývat!

lován českým národem? Col pro

nřj málo adelal český lid 7 Mf
národ Jej vydrloval ta pobytu ? JII

ní Africe Já Jsem byl očitým
vMkem k Ijl navrátil lpít jak
ho Praha uvítala jako nějakého krá-

le vřele i slavné To se tik odmné-řiuj- e

p Holub le se nechce témlf
klil k České iiřOlt)otl hlásit

Jos Vanickjt

ProroUnl

l vřaiíovny inlmi ttkct výboru

Ndrodopitni rýtťtiy

Sekcí 7 víeobecného výboru Jro

i V New Yorku Jedná se meit

tamními českými politickými klu-

by hlásícími se k jakékoliv poli-tlcké- "

straně o spojení Tatí poli-

tická Jednota má ta ú'" ří liti celé

politické linutí vlfrfi českých olU-n- u

onoho tnhl% Ji-liko- l jak
svrchu íeřeno má JedimU pnjili
politické kluby řízných strvi bude
ovšem muset řešili záhadu jak to

taříditl aby vlk se nitsytil a kom

proto přece celou iňnUlv

9t Í (I I) v Chlcag1 odbývala
na nový rok v Duškové divadelní
síni hojné navštívenou acbfiii v

zájmu pokroku len Hcbftze účast-

nily se mnohé i vvnikajlrfrh len

amerických a bjly překvapeny vel-

kým účastenstvím se strany úlky A

J Č D O schftři přinesly ob-

šírné referáty všechny tamější ča-

sopisy anglické

V Coal City lil ipácbaU saoo-vražd- u

minulý pátek v noci 19 Idá
Češka Ilessie Schwarcová U večer

před tím byla v taneční zábavě a

když se vrátila doroft zastřelila se

brokovnicí kterou na hrdlo vloííla a

nohou spustila ZntaU na místě

mrtvou

j U Smilhville Tex přišel o život

ktajan Martin Hajdlk na cestě k do-

movu Koně so mu splašily a on

spadl s vozu a znstal mrtev

Časopis "Truthseexer'' vydá-

vaný svobodářeru Porter Putnamera

v New Yorku přináší v čisle ze dne

5 ledna obšírnou zmínku o Vicker-novýc- h

dějinách Čech a vyjalřujo se

onicb velmi pochvalně

Soudruh dra Holaba v Rapidních

Kdyby nebylo příjezdu dra Holu

ba do Ameriky ani bychom se snad

nebyli nikdy dozvěděli píše Slovan

Americký to mezi námi v Cedar

Rapidsích žije člověk jenž a naším

proslaveným ceHtovatelem sdílel

první cestu do vnitra pusté Afriky
Jak zdejší Gazetu praví jest to v

kruzích Odd Fellows dobře známý

pan P A Patterson nynějéí dobou

janltor ve škole Jackson

"Bylo to roku 1872 — praví pan
Pattersou reportéru zmíněného listu
— když nalézaje se právě v Cape
Townu nejjižnějším to městě Afri

ky povstalo ono pověstné roze

chvění následkem nálezu bohatých
ložisek diamantových ve vnitru afric

kém Pustil jsem se též s proudem

konaje cestu pěšky a po 35 dnech

jsme dospěli diamantových polí Po

byv zde asi šest měsíců seznámil

Isem se s mladým rakouským léka-

řem kterýž beze všech prostředků

peněžitých sem přiSe! by roskou-ma- l

neznámé krajiny africké Usa

div se v jedné osadě za krátko získal

prakcí velikou a jakmile vydělal do

statek peněz najal družinu domorod
cft a mne a podnikli jsme společně
cestu do krajiny Matabelfl kdež jsme

pronikli na sever až k řece Zambezi

načež po dokonalém prozkoumání
této krajiny vrátili jsme se zpět do

polí diamantových Brzy pak na to

naskytla se mi příležitost odplout i

s lodí do New Yorku a od té doby
bydlím v Americe aniž bych byl více

o dru Holubovi slyšel až nyní o něm

čtu že jest v Americe a tu jsem mu

neváhal dopsali a pozvati jej sem do
Cedar Rapids"
Pan Holub prý byl velmi potěáen

dopisem d starého soudruha a bě-

hem těch několika neděl jež v Ame-

rice mešká zaslal p Pattersonovi již
více přátelských dopisfl

Krištof Fink z Hampton la píše:
Sv Jakuba olej jest obdivuhodným
lékem proti všem otlačeninám Od-poruč-

Jtj stále

SEVERÚV

Vlastenecký Kalendář
iVA noK 1NOS

obdrží každý kdo se v čaa přihlásí

Nlanoilsko popullslft

V St Ioulsu odbývána byla Jak

Jme slřlíll iubUttUQt populUtl

tkého Národního výboru a předními

sloupenel strany té kteří se sem re

všech stran sjeli Po dlouhých h

přijalo za velkého nadienl

následující provolání:
Národní výbor Strany lidu posílá

vm slocpetioum celýrh Hpoj

Státech poidrav

"Rychlý vzrftst našich hlasft v

kaMé části Unie a pobuřující udá-

losti minulých dvou let livě ospra-

vedlňují I trváni l polrebu Strany

lidu Tvritení naM strany le Jed-

nou z velkých polřeb nal zemí-byl-

a J'st rormnolenl oběhové

měny jest nyní v pravdě uznáváno

všemi stranami i vlá Ion Moc stojící

za rlatem a zájmy bankovní naléhají
skrze presidenta a Jeho sekretáře na

toaby rozmnožení našich peněz bylo

výhradně svěřeno bankám aby stři

bro bylo vylouiVno všechny poklad-

niční noty staženy a aby pouze zlato

bylo zákonitým platebním prostřed-ke-

čímž olázka peněžní se stává

živou otázkou politickou s níž nám

jest neodkladně co činili

Průběhem toho roku korporace

stavil se zbujnými následkem ne

smírného jejich bohatství a vykoná

vání neústavních mocí válčily proti

lidu a přiměly spolkové soudy k to

mu aby v jejich zájmu vykonávaly

neobvyklých a libovolných mocí

spQrtobily vpád spolkového vojska

do státu aniž by výkonní uřadníci

aneb zákonodárstva státu těch O to

byli Žádali a pokouší se nyní skrze

falešnou správu a nepořádný kongres

otdařiti železniční korporace pomocí

lak zvané "pooling bili" dostatečnou

mocí aby mohly ještě více soustavně

olupovaii utiskovati a vydírati lid

a připravivše již lid o přístup ku

stříbrodolum této země jako ku

neodvislému zřídlu peněžní dodávky
snaží se nyní v zájmu bankovní sa

movlády připravili lid o právo aby

jeho vláda u vykonávání své ústavní

moci vydávala peníze národa a kon-

trolovala jejich objem
"Po úsudku vašeho výboru tyto

události jsou děsivé škodlivé svobo-

dám občana a ničí bezpečnost obcho-

du i společnosti a přidržuje se

platformy přijmuté v Omaze v její
celistvosti váš výbor naléhá na to

aby byla obnovena ražba zlata a

stříbra tak jak zavládala před rokem

1873 — v poměru 16 ku 1 — bez

ohledu na to jak so v tom ohledu

zachová kterýkoliv jiný národ a aby

všechny papírové peníze byly vydá-ván-y

národní vládou bez jakéhokoliv

proBtřcdkovánl banku a aby peníze

ty byly plným zákonitýmjplatidlem"

"Prohlašujeme také s cela rozho

dně své nepřátelství vftči dalšímu

vydávání zúročilelných dluhopisů"

'Odsuzujeme tak zvanou "pooling
bili" jako krok směřující ku doplnění

monopolu dopravního a požadujeme

aby kongres raději hleděl přivésti

dráhy v vlastnictví země''

"Moo daná kongresu ústavou aby

"učinil opatření pro vyvolání milice

ku vykonávání zákonu Unie ku

potlačování vzpour ku odražení

vpádů neopravňuje vládu použiti

stálého vojska ku podpoře monopolu

v utiskování obecenstva i jejich za-

městnanců Tasí-- li avobodní muži

meč mělo by to býti jen v boji za

svobodu nikoli však v zájmu despo-tism- u

neb na podporu privilegova-

ných monopolu v utiskování cbu-diny- "

"Žádáme lid aby zapomenul všech

svých dřívějších politických neshod

a aby se a námi spolčil v Jednom

společném úkolu aby vláda byla

vyrvána a kontroly monopolistu a

soustředěného bohatství aby byla

obmezena moo jejich přistřiženfm

jejich priilejl a aby byla zabezpe- -

čena práva svobodné řeci svobodné-- j

bo tisku a aoudu porotního a prohla

iujeme že všechna pravidla regulace

Br E HolOTtchiner
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zahání boule reiinuitlsmus dnu
píchání u žeber bolesti na prsou
a v zádech suché lámání lístřely
záněty a všechny bolestí rcvniiv-llck- é

a neuralglckd Jest to nej-lep- ší

mazání Cena 50 ctil

Na prodej vevoch UMm&ch

Kdo chce

úplně vyléčili revmallsnins

bolesti v zádech strnulost a stuh
losť ddfi nechť natírá se Severovým
Olejem sv (Miliarda a užívá

£)(JK'ILř

The Boss Feed Milí

1 JJlaiitJS

Nemele od 10 do 35 bušlú za hodina

Vlletinl dobrtkiři vidt i krmivo rocmleU
v(m jdi nitl irno Dimli U iwUl mámo U
kaidý frmr ikrml 180 boili irns roíui
u Jedink rok ulatřl tolik kolik vjrďU mmlok
n mlolt krmlTs Jako vm Jíním t ttro- -

Jich t ď ]t roidU O nás vinovaU jim odbor
torno kron plil nm vyokUuvoat po II lot
vilrdk m lilo nl námahy mdiU m př- -

rádflU ]Mt nái "U08S" ro

JEDNODCCH08T

TUVASIJVOST

LEU KOST

BTCBLOST

B]lnfit ť nmtnnf mfn ka mlat! krmiva

aV)jniřl( irno l tooliá knb vlbki irt
hotoTCN maUrlmla Llika Ju
oorlovi a vln troUíí Páky Jioo poai 14
top dloahi Jlit i- -m 1 10--11 Up Mám tolik

iirirj f Bá "Bosa FEED MILL" U dám
Vstn )) B (koník a I dni nantpokojl U váa

BibU Jej vrátit Záruk ani kaldf m atra

i Oasa bliká fodrobaoaU ooh'ts Kláli
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nhhvho dřev iariibn4
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uvfwtil naá alnija ffd CoiMhi- -
" "'7 aariiaiiiT iiiti tak aotirf Jaloy

airoi i r pma nam ro klr naitob illk

Jmu tn platím dopravu nákladní
na VI dni na ukicku: nomuaita plátlt

naprnd KatildnoniK vám Jak tatilrx obdrtot
itroj idarma Vyathhnfi totn a laJIM gam

ELY CO
B TJSpSib a Wabaah Ar Cbloayo III

přednáško v Cedar Ilsptds la pří
iti neděli dne 0 ledna Nepochybní
le v iden následujíc! navštíví tak
Omaha

i v Uuincy la sMchU samo

vraldu ia(řelen(m mladík Jan Kn
I
pecký te Cedar lUtdds Zanechá

lístek se slovy: "Nemám ničeho

proo bych lil Poibjl jtera viebo

co jsem mři" Má se ta to že sáh

nul si na život te lármulku nad ne

dávnou smrtí své sestry

í Americký Občan navrhuje
"Nechť tak zvaný "Národní Výbor"
namísto veškeré dálál svoji }ráce

jednoduše učiní mocí své autority
vyzvání abv se v čase co molná

nejkratsím soíel zde v Chicagu no

vý kongres víech naích upřímných

krajanu bei rozdílu víry a přesvěd
cení jenom když budou cítili v sobě

dostatečné horlivosti a scWvědomo-sl- i

myilénkové a nebude-l-i komu

možno se dostaviti na útraty své

vlastní ač by byl schopen něčím k

roiIuStřiii té naií záhady přispěli
nechť mu pomohou krajané okol

toho právě tak jako bylo roku 1861

pomoženo sem panu Erbenovi eo St

Louis Mo Tomuto sjezdu ale bu

diž hned předem uloženo jenom to

aby sluj co stůj a sice jednou pro
vždy na určito pojednal a rozhodl

následující tři otázky:
I Jest možno naši českou národ

nořit zde v Americe udrželi a nebo

nikoliv?

II Jestli že to možným jest ja
kýcb mftže býti uživáno prostředkuv

aby se to dosáhlo?

III A pak li Že to jest nemožným
co nám zbývá k učinění bychom yy
konali svou vlasteneckou povinnost
k sobě sáným a celému národu?

Zodpovídání těchto otázek jest si
ce dosti těžké a choulostivé než co

je plátno jim se vyhýbali když ko-

nečně předo jen tak jako tak zodpo
vídány býti musí? Cím déle se a

tím odkládá tím hoře jest v každém

ohledu: čím větší kruh našinců k

tomu bude povzbuzen by si svou

Ukřka životní hádanku rozluštil tím

důkladněji se doděláme výsledku
Dokaváde však tuto závadu mezi se

bou nebudeme roíti rozhodnutou
musí vždy veškerá naše tak zvána

"národní činnost" zůstávali ienom

pouhou dětinnou hračkou bez výz-

namu a účele My sobě na otázky ty
konečně za každou cenu musíme dá-- ti

odpověď a není to od nás ani Šle

chetné ani vlastenecké když se to-

mu vyhýbáme Neboť což není

zřejmým že v každém tom pádu že
v každé té eventualitě naše veikerá
činnost zde musí býti zcela jinou?"

t Na 1 ledna vykazuje účetník
N II Kádu C S P S br Max

Kircbman úmrtí 14 bratrů a sice:
V Clevelandu 4 v New Yorku 3

v Chicagu 3 a po jednom v Hel-lair- e

O Omaba Prairie du Chien
Solon la manželek: v N Yorku

__a sta a %

j v vieveianau z a po Jeane v

Baltimore Schuleuburg Tex Okla-hom-a

City a Cedar Rapide íiady
čítají 10903 údy Na úmrtí bratra
vyplácí ae $1000 a na úmrtí man-

želky $250

1 V Chicagu spáchal samovraž- -

du zastřelením jeden z tamních

starých osadníkS Václav Kouten- -

ský který skoro po třicet let v Chi-

cagu bydlel Jak se idá učinil
Uk i omrzel osti živou

T V New Yorku obdržel krajan
Filip Jeník patent na vypalování
chlapu kožešinových elektřinou

m V Chicagu přišel o život na

nový rok Hynek Petrák výhybkáf
na dííi Spadl paros troje a byl
jím přejet

Národopisnou výstava r Praie ta

hroajíi í v sobí architekturu tni
ltřství sochařství a v6be3 umíní

obrací se tímto k víem tem ni- -

íincum kteří by i toho oboru při
oné vzácné přílelitosti tvé plody
chtéli míti zastoupené by se oo

nejdřív pod n(! uvedenou adrésou

přihlásili Uk aby víe mohlo býti
tdárně uspořádáno Jest třeba a

ceJrySíí čau ávřdřti potřebný roi
ah místa a spftsob uspořádání této
naií výstavky Uk aby nám i nil
národnosti sloulila ka cti a po
vzbuzení

Dotaxy a přibliiky díjtel se pod
touto adrcdou:

Fr Randák předseda
95 Washington St

Ant Charvát tajemník
544 Blue Island av Chicago

Sbírka
ve protpích hladem a bídou posti-ienýc- h

krajanů v Kebrasce

Pan Pavel Smrček s Blue Kap-íd- a

Kas zasýlá následující: Po

$1: Fr Soudek Jos Smrček

Albín Smrček Ludvík Švácba

pí Marie Škocb Aloií Šedivý

Jan PiSný st Ští pán Smrček

Karel Kratochvil Pavel Smrček

Po 75c: Jos Petr Jan Kota-p- ii

J Musil a J Pisný (spole

čně) 70o Tom Skála st Po

50c: ViL Smrček Fr Šedivý
Tom Skála Jos Duchek Fr
Musil st Fr Musil ml FrCha-lapní- k

Fr Fajmon VincMosil

Jos Smutný Jiří Kazík Matěj
Moííá VítMožíš PetrMožíS

Jos Nerad 55c Jos Mlejnek
35c Po 30c: Jos Potapis K

Nerad Po 25c: Jan Skala Št

Vavřlček Fr Foršt Vác Ned-vé- d

Jan Hala Fr Hula Josef

Skala st Vác Lukásovský Vác

Hula st Vác Hula ml Jaroši

Střiteský Blažek Vítek Fr

Pilný 19o Po 15c: JoHSláma

Jos Musil st Vác KapitánJos
Padrta Po 10c: Jos Skala Jan
Padrta K Dvořák Vine Slá-

ma 9c—Celkem $2600

Zbytek z min týdne 155

Celkem odesláno 12755
Před tím zasláno 715

Celkem $3470
O další příspěvky prosíme

ádný lék nepomohl mi v nemo-cec- h

jater ledvin a žaludku tak jako
Dra Aug Koeniga hamburské kap-

ky Mám je stále doma připravené!
— K Wertbeimer San Francisko
Kal

Severovy práiky proti bolestem
hlavy pomohou vidy Mějte je po
ruce

Rychlé vlaky do Chicaga

'OmahaAChicago tvláitnf rychlík
na dráte Chicago & Northwestern
vyjíždí denně s Omahy 545 odpo-
ledne přijížděje do Chicaga v 845
príitíbo rána "Northwestern vlak
Č šest" vyjíždí s Omaky denně ve 4
bod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 příští ráno Oba vlaky jsou
co nejpohodlněji zařízeny obsahují
Wagnerovy a Pul! manový spací vozy
jídelní voiy jakož i vety pohovkové
Píaárna k prodávání lístku

GEOFWEST
I2tf) 1401 Farním ul Omaha Neb 1


