
rOKROK ZAPADU

íXANKSON Stí Cl nd Tak Uii kde J$mi tl profesi-onetn- !

lháři?

( A nyní přii háWnie k lomu 111 j
'

přfciřjíftnti IHIM fidaktoř DL
i L V Dořujn kb rý koro v

LtMm íí-dr- ' ťd min ' liiřsíiil
v

iimntiai mi tM n i Čitořd tílí '

tiářamiiř potři b llýlll Je jsfne jej
tbarakli rtoovali to "b tbarakť

ii' tmu" ř odhodiv kf)
o'ii "v iimi " tA aloupie df4

lnu i tnu' ho mítla otobč ř d t I

ji tl jíme j' J d"břc ili iřakNri

tovali hitlil' soudí řlinířl Ofi

praví

"J í Mikdv tni ( diny 111 sbivMM

ttiibitikl m s bnilivř Val

H) D „ přičítaly p lfot
thoví Úlitbu t to }i p Krtpr
mohl krajany yamřilu $vl
kdJto pravdou j Je f ťifdu
ilon ild hUvřiř kdyJ e jf dinř á- -

blbou p ťo watí ř4 IČJ lro( lul

ánbilifiu Pokroku Zipi hl rt j'll)
Je byli (t ti jim ainln íváni fe

dy lo bylo Ululiou lih dou lak

jako j( ho tt itf t Ubiboii Pfoal

NevííiiMjfie si řúnyili Indi
i forfiřjíídi Dí l I pfd-4l- i

sme liiiniile l"i hto n hlavní- - h v

ňloku II a nU pfid
1
v I I t y

11'inřiif 111 M kdo t píř li' ) '01

včjMfýhvy I' h n í
v í m lm hodům v no bí j '"

Dí je iisvřdili mlťl ibitiiva
)be llililo víin nli( riíiu v V

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

IKVVIN IV (Vtii frl4kil
? flV(ll hlivíml jvhlll vlád-

nou jalaré ale pravdivé pfMovi
Pyl ji in malý mm li řt Shodou

lyíil in o příMIm jak
fcráí V) poví rii f fni 4 iiiíMo

ne to ttátl hlasováním občanu

Král j4 vřdav to osobné ni
vé li 'i utyi pfttřoji y

nt)l ponílt 4 Vyítl i Uif %n

projít Ni klá' I dal ko A ji) l

Mí Pry? n ním t lim dan bík m'
K f M t kouká V lil MMlIU odklid

nadávku ltía k tu malému Ať-- h

ní vidí pNd Imhi I! Íimii iiIií ní

kil i ptá % Iim v Č in j mu tiblíJd
h r í i Je lium l'i''ník
odpoví: "M n ' n ii''itiil to u j

n ftf al- -

slyším tk volal od

jiných prolož činím lak také"
fot" ví Je krůt nřkal a)

hlasováno bude ale oputd iitčsio
hned

tti ani VaUoolv al- - v'ndy J
n I v 1

(um o Vái lotou a

přu) voval vdi k a fo to Jil
mi kdy prokázal

"

A li óM H t n vdk of lá- -
v tl V lom J" lioioiiytii o nu %

(( ú lumiinai ( IM li l" p" b zfíval
hanobil a komřiič vliliiíni n
1 1 ni to "prob sum I11Í lháře"
1 1

1 lim at 1 t lil' I a řpoii%toii nadá

vka sroo(y nit "v yřasloval"
Praví d ib

"Ab- tolik fMMIlíte S pHK Po

suky doinyUiti pro l 11

vib'k apoiiKiiu svyth povinrut-st- í

k umí? (h in byl povolán a

j
Y ilnu plnili lnutím

"

Človk ji ú by iu byl l F
i liirakl riiíin inřtmou by nepo-
važoval t juliiu z svýth povin-
ností tidvdřovalí s tomu kdo

mu liřt o dobrčho prokázal spílá
ním a hanob ním

Piijma pak nás vla(iií 1 ilít
obrací jej a ptá se:

"Mají snad ti kt lí 11 redakto-

ra Kosit kčho pracovali a za

svou poctivou práci plat obdr-

želi až do své smrti vdřčni

býti jniiu a mají z té vděčnosti

nechat si líbit od nčho jakékoli
lživé hanobení na cti utrhání a

bídáctví jehož jest schopen?"
Kdo má spíše práva klásti

otázku takovou? Je pravda aneb
ne že hned jdi vydání prvního
čísla D L nynější redakcí musili

jsme se ohražovati proti lživému
hanobení na cti utrhání a bídá-

ctví a že jsme je po mnohé mísíce

mlčky snášeli? AŽ když D L

osmčleny naší m všímavostí celé

4 sloupce hanobení na nás vychr-
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n 111 maže nezůstane prost
nečistoty víak i červ se kroutí

šlápne li kdo naň a proto i nraži
né poctivosti a spravedlnosti musí

býti dovoleno aby odkryla a od

halila bezcharakterní ničemnost a

bídáctví

Kdož jsou třmi proíi sioio luími

lháři seznali čtenáři již částečné z

následujícího a seznají ťiplnč-
- dříve

než budem hotovi

1) Tak zvané "Dělnické" L

tvrdily £e na výslovnou Žádost p
Kosewatera má být ponechán pol
klerketii Peter Schwenk — Každý
ví že Pee vldytky a také v brzku

po 11 veřej nČ ní té lži D L odsoudila
ničemnost a neschopnost Schwen
ka a že do úřadu toho povolán byl
Kobert Clancy

2) D L tvrdily že red t I

chtčl uchvátiti nčjakoii nadvládu

v! společném výboru pro zastou

pení Čechii na výstavč zamissis-sippsk- é

aby z ní tČžil — aČ samy
doznalyže jediný kdo podával ná

vrhy k vyřízení vČcí smiřující byl
red D L Kroupa

3) D L tvrdily Že byl to
P Z který vychrlil na ně "spou
stu nadávek" — ač byly to ony

samy které skoro po Šest mesfcfl

nám skoro každým číslem na cti

utrhaly ve svém čísle ze dne 1

června skoro 4 sloupce nadávek

podezřívání a hanobení na nás

vrhly

4) D L lhaly že komisař
Munroe pracoval proti Proatchovi
— ač každý ví že pravý opak je
pravdou

5) I) L tvrdily že žádní Češi

nejsou mčstem za nynČjší správy
zamčstrtáváni — ač každý ví Že

tomu není tak

6) D L tvrdily že P Z lhal

když uvedl že letos za správy a v

zájmu p liroatche vydáno bylo
na pouliční práce již tři Čtvrtiny
veškerých prostředku jež mČly
pro celý rok dostačit! a uvádčl
lživé číslice My ze zprávy pana

haípara a z uřadních zpráv do
svědčili že máme pravdu a Že čí-

slice I) L byly nepravé

7) D L tvrdily že Čechům
dostalo se od p Proajche uznání

po jeho zvolení — ač iutidý ví že

to "uznání" spočívalo v tom že

F J Hromádko byl ustanoven
zametačem v radnici p Vitoušovi
sUbemt ale nedávno místo na po-

licii a naproti tomu -

dobrý a zku

šený ti řad nik krajan Michal z

pouhé nízké a podlé msty nahra- -

žen ničemou a nedbalcem násled
kem jehož nedbalosti při vyhoto-
vování ňřadních listin sta trestních

případů ke krajskému soudu od-

kázaných musiio zamítnuto býti

( l fiáf)lvo ji) toho mofito po
natí kď Je jioti li prob moiu bií

lháři'

KdyJ se takto ml' ním ku lhaní

ami pfinali mohli byt hoiu (

jiJ pum (hali ia) iiťmu opo
vržení Vtik lilo Hlťilliove

ilrčho č lil liilíie 11 ViimIi v

nichž byli Ui n% ! ni to
praví profi sioiii lni lháfi vyniy'U' jí
nové a nové [} tak nutí ná

abythom je odhalili v m lé j i h

naholř Nedivíme si } tu ví jak

mají naď psa tí své nové výmysly
když jsme jim dokáati } n- -

my
ale tmi jsou třmi proíeniom Iními

lháři
Po způsobu vši th tx harakti r

tlíi ll ničemil které jsme kdy přes

prsty klepli zaíínají vypočítává
ním prý "nadávek a sprostoty"
kterou jsmr na nř "vychrlili" A

to opováží se titéž bezcharakterní
ničemové kteří nám nejdříve ha
nebuč vynadali a nás zosttiditi s

snažili kteříž nás tu právě ze lž

a jiných hanebností jakých jen
oni sami schopní jsou obvinili

kteří sami neurvale podnČt a po
Čátt k k polemice této tlali zúiny
sluč a zlomyslné sporu vyhledává
jíce My posoudili jednání jejich
pouze jen tile zásluhy a jestli ne

může pro jejich jednání volili slov

lichotivých a zdvořilých není naší

vinou Nazveme-l- i zloděje zlodč- -

jem deíraudanta deíraixlantrm
smilníka smilníkem a lotra lotrem
není to mdilvtou mní to nezdvo- -

řilostí ale pouhou pravdou a —

koho svrbí ať se škrábe

Jestliže jsme na 4 sloupce lží v

D L před třemi týdny museli od

povčdčti 4 sloupci v Pokroku

Západu nebylo dojista potřeba
nad tím se pozastavovati Lež
dá se vyřknouti v nčkolika slo-

vech však má-l- i vyvrácena býti

důkazy vyžadují tyto ovšem mí

sta více

D L opakují znovu již po ně-

kolikráte pronesenou lež že

"Češi byli propuštč-n- i mČst-sk- é

práce proto pončvadž tak
zvaní čeští republikánští pře-

dáci dostali za své služby pře-

dem zaplaceno"
Co prvřjší části lži této se tý

če opakujeme my každému zná
mé faktum že ti Ceši kteří před
volbou a v době volební pracovali
pro místo pracovali skoro šma-he- m

zároveň proti zvolení nynčj- -

Ších úřadníkft což jest všeobecné
známo jakož i to Že to je příči-

nou proč tací v práci podrženi
nebyli a proč pracují jiní kteří

byli se stranou vítČznou Co se

týče druhé části lže nepovšimnuli
jsme si téže minule jelikož jsme
ji na sebe nepotahovali avšak

když shrnujeme nyní ty různé je

jich lže by vidčlo čtenářstvo kdo

jsou třmi profesionelními lháři
nemůžeme i tuto mlčením přejiti
Ze všech jejich drzých lží je tato

nejdrzejší a D L nemají k téže
ani nejmenŠÍ příčiny a nedovedou

ji opodstatnili
Lží rovnČŽ jest dojista že by

se byl p Kašpar vyjádřil jak
D L uveřejňují Každé slovo
toho vyjádření jest pravým opa-
kem skutečnosti která p K jest
dobře známa a on dojista nepo-

tvrdí že by byl vyjádření takové
učinil

Též i pannu Kotit kým ml
tohoto listu lak t dopadlo kdy?
se hlasovalo by mu byl vat Or

Kin C S I S A proč? lnu

tu ní lt mokrat pro nic jínťlio

Vždyť v Pokroku Západu l)lu
dobře jednáno Každý spolubratr
má právu svůj náhled m li svoji
stížnost pftduťsti a tu se ví v

Pokroku Západu to bylo vždy
otisknuto a kdo poctivá smýšlí

pro každého spolubratra t n inu
sf napřed žádost m b návrh vy

slechnout a to se patli v Orgánu

KaŽdý soudci- - aneb porota jdi

pli soudu vyslechne napřed ot
strany a pak dle výsh chu odsoudí
tu nebo onu stranu

Nyní nám začne nadvláda m

volnictvf tak jak hýla a starých
casft Na příklad kdy? podá ne

který bratr návrh byť by mři

pravdu nepnjde-I- i pod vousy řidi
teli Orgánu naší jednoty on celý
návrh hezky hodí do kose

Aby takhle nčkterý br podal
stížnost proti Orgánu aneb jeho
řiditeli jak by to dopadlo v skut
ku nevím kdy? byl P Z Orgá
nem C S 1' S nebyl vnucován
zádnímu ale jinač to bude nyní
Orgán musí každý platit ať je

mu to možným ru b ne každý ho
musí odbírat kdyby včdíl že ním
i otráví se přece ho musí brát
Ponížené platit a poslušní mlčet
tak to zni v Cechách též i zde

Aťžíjem!

Zdejší řád Bratři Osvity Číslo

153 zřídil sobě prapor a na prv
ního máje odbývala se slavnost
odhalení praporu Pan Šnajdr
redaktor Dennicc Novověku byl
sem pozván co slavnostní řečník

jen že přišel když už bylo po
slavnosti Nebyl totiž na určitou
hodinu objednán ten co s ním vy-

jednával vyvedl blamáž tu nejlep-- U

Zpráva o slavnosti nyla uve-

řejněna v Dennici Novověku a

mčl jsem čest to číst ale mnoho
toho bylo na ruby Na příklad
podčkování družičce za kytici
kterou řád koupil za své peníze!
Proč za ni dává dík? Inu třeba
je to Čtenář Pennice a tčm st musí
dát čest

O kmotře praporu tam není ani
čárka a přece mela krásný pro-
slov a při tom proslovu připevnila
k praporu skvostnou stuhu se

zlatými písmeny tčž i dotyčnému
řádu částku penéz doručila do

pokladny A proč tam není o ní
ani zmínka? Tnu třeba není
čtenářkou dotyčného časopisu tak
se nešiku je do krámu

Pan Šnajdr mčl nčjaký proslov
v tanečuí síni já ale nebyl jeho
řeči přítomen Pyl bych vám

přál vidčt zdejších několik Matřjň
když uhlídali Václava patrona
demokratů! Já myslel že si no-

hy polámou! To byl shon to

bylo zdvořilosti! Panečku jen
mu chybil šosatý staromodní ka-

bát by naši Matějové mohli též

jemu Šos políbit vždyť je to hez-

ké o jemináčku! A nyní tak brzy
pantátu po slavnosti nespatří! To
bude dlouhá chvíle

J09 Přítomný

1

chtí snad vytýkali nám jako onen
vlk beránku níže stojícímu že jim
kalíme vodu Kdo začal a kdo
neustával? Kdo lhalt Mají oni

právo lživé nás hanobiti a nesmí
me my o nich říci pravdu t
Pak rozvazuje p D zásobu

svých 1ŽÍ zlomyslných zúmysl-

ných lží a tážeme se jestli není

"bezcharakterním ničemou" ten
kdo zlomyslní a zúmyslní lže
Praví totiž:

"V celé Omaze není snad již
krajana jehož činnost ti veřejný
život zasáhla aby nebyl za-

hrnut spoustou Vašich nadá-

vek abyste nebyl ničil jeho do-

bré jménu jeho čest a jeho exi- -

stenci jakmile přestal tančiti
dle VaŠÍ noty Pyii lepší lidé
než jsem já a yylíČil jste je ve

svém časopise jako nejhorší lo-

try jakmile nechtíli Vám býti
po vůli"
Pisatel tich řádků ví 2u na

psal hanebnou lež On nemůže

jmenovat! jednoho jediného sluš
ného a řádného občana jemuž
bychom byli sáhali na čest aneb
útočili na jeho existenci neb jemu
zúmyslní křivdili Pokrok Zápa
du co list veřejný musí ovšem ča- -

si ní kritisovati činnost veřejných
osob aneb jednání vůči veřejno-
sti On musí třeba přinést! znrá- -

a

vu o paličství onoho aneb o zlo--

dčjství jiného avšak sloupce Pok

Západu nebyly nikdy zneužívány
k útokům čistí osobním z pohnu-
tek osobních neb nekalých A

kdo je to prosíme jenž osmČluje
se obvinovali násř Jest to tety
samý bezcharakte rní ničema klí
rý z pouhé čiré vrozené zlomysl
nosti co dopisovatel Šotka a po-zdč- ji

Svorností napadal způsobem


