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mu dobriHliní jtibž jsme mu pro-

kázali 11 donutí ni byli pfipom
nouii mu le by ! im'i jhiiihmi

byl 111 tioi hybné pos I 11 kil" t
tdoti tu Ii stlí to naše tvrnil
byld ojďávnuýin nulit' pfisoudl
tiiiáfi My ujali bo když

byl jako "hrčái" a iiiarní po tli

měsíce v Clncaiíu prán lib dal a

vzali jej tlo ri ilakte Ač m znají-angli-

ky mohl ji n praskrovné
vy pomáhali a ač pul času nemo

cen násh dkem jeho výstfi dností a

dan bačení tdatili jsme mu přeci
za viffhtn ča ať jracoval aneb

ležel po ÍH00 týdne ačkoliv

práce jeho nestála ani za polo
vici ba ani za čtvrtinu toho

Když odjel v září lHoa zpět do

Chiratfa bylo to na lístek který
isme mu zaopatřili Když jsmi

jrj později znovu přijali a on opí--t

jak opustil závod za nemoci a

nepřítomnosti redaktora opatřil
mu pak tento jeŠtc jízdní lístek

na západ až do Orenomi A když
mu tam za plotem "docházelo"

nejen Že zaoiatřili jsme mu bez

platné lístky na zpáteční cestu z

Kalifornie nybrŽ jej tam
1 živili

zasílajíce mu peníze na živobytí
ač nemčl Žádných od nás k do

stání Kdyby nám nebyl nékdo

komu na tom záleželo ukradl do-

pisy jeho ze zásuvky mohli by
chom jej vlastními slovy usvČd- -

čiti že nekřivdíme mu ani slo

vem Z dopisu jeho náhodou

jinde založených podáváme ná

sledující úryvky:

Livineston Mont 2 června

i8qs: Ten "Zcueniss" mi pro
sím napište také v angličinč
bych mohl až mne někde za

vřou dokázat že jsem býval
také jednou pořádný Človčk"

"Livineston 21 června: Vi

dím co práce a starosti vyža-

dovalo obstarání lístku a tím

včtšími díky jsem váni zavá-

zán Lituji že nemohu Vám

nabídnouti ničeho více než dí

ky a vdéčnou ujomínku za vše

lste pro mne kdy učinil

Check co honorář za nepatrný

dopis s díky přijímám ač velmi

nerad Rozumím tomu a veřte

nebýti v tak mizerném posta
vení nepřijal bych toho ani od

Vás"
"San Francisco iq září

Jest to pro mne bolestná líčiti

Vám stav ve kterém se nalé

zám částečné třebas pro svou

nerozvážnost — ocitl jsem se v

nejvčtŠÍ bídč
— Choroba bída

stálá nejistota a stálé sklamán

zdrtily mne nejen tělesní ale i

duševní — Jsem Vám zavázán

díky za mnohé a butfte ubezje
čen že nezapomenu Vám toho

nikdy"
A svému příteli psal z Kali

fornie:

Druhý dopis byl od p Rosi

ckého v nímž píše chci-l- i

abych se vrátil hned Učiním

tak neb jsem velmi churav

složil bych tu brzy kosti Ostat

pí bylo by mi to jedno ale co

ha a hivin in (
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Šotka ropté vzteky proti nim ale

nyní jim podlízá aby si jejich

přízeň získal Že Kmentovi a ji

ným kteří pomáhali mu defrau-da- ci

jeho ukrýt stal se nepřítelem

zapřísáhlým etc ad infinitum Je-

dnají snad tak lidé charakterní?
Nechť nepředpojatý čtenář roz-

soudí zda-l- i jsme si zasloužili od

takového Človčka jemuž jsme to-

lik dobrodiní prokázali toho ha-

nobení jehož se nám nepřetržité
dostává a zda li není na čase

abychom se ozvali a okázali kde

jsou ti profesionelni lháři?
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— Úplný seznam knih v knih-

kupectví Tokroku Západu řdarma

NejvcIkolcpijJl prodej v historii
klenotnickétio obchodu
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ixlvtílí ni liíobi sni prostři On
l }' Iíoíikv i ílov'k vlili
sUídmý skrovný a h irný b1 H"li

11 1 ji bo i st rovin skrovnou m

i ovitou přiniilivoii on vl i

tfáli b1 Rusii Vfhu Vuí pnix k

roUfi ní závodu posk)tli již po
1 roky tiidosUli mu ulitu diví
! ndy tu kapitál 11I0Ž1 ný 10Ž by

v?e bylo naopak kdyby pravdou
bylo že mí Rosu ky tub rokrok

Západu dá iipláti l avíak t čiré

zlomy slnosti h o ná Iv Ih z ih

nřz a úplatku umř iníme proniko- -

10 nic Nuž tdy kde jiou ly

známky tři h úplatku ? Kam m

iiodely? 1'ravdoii t jemu samému

známou ji st že Rosický jitktUi
mith ll jfihnťhn tntu za své

politické působení za ztrátu času

za své ři čnění lřed každou volbou

aneb za podporu kterťhokolivčk

kandidáta ba zřídka kdy obdržel

náhradu výloh hotových Pravdou

je že Pokrok Západu se jaktěživ
nedal získali žádným úplatkem k

podpoře kohokoliv a tato jeho po
věsť iest dobře známa v kruzích

jiolitických Z toho že při minulé

volbé presidentské předplatil
Ust Nár Výbor Rep několik

tisíc výtisků Pokroku Západu po
Vx centu Číslo hrofo že je a ne

al byl republikánským aneb že

snad jři nčkteré jiné volbě podob
né se stalo aneb snad proto že

isme přijali placenou ohláŠků od

některého kandidáta jehož jsme
beztoho podporovali chtéli by
snad bezcharakterní ničemové

uvádčti nás v podezření že bez

úolatku neučiníme pro nikoho
r

nic?

Kam cílí a míří vše toto hano
bení znají naši čtenářové dojista
dobře Poukázali jsme k tomu

hned po nastoupení nynější reda

kce u D L Chtí tímto ostouze

ním a podezříváním vésti konku-

renční boj proti nám Opakujem
co isme tehdy řekli právč před O

mČsíci: "Ze zkušenosti by méli

véděti Že posud nikdo nepozvedl
sebe sama pokryteckým "trháním

jiného a že ani vzhledem k nám

ta cesta nikoho nevedla k cíli

My ostouzení a odezřívání jejich
trnMi a snášeli dosti (UoullO a

dali jsme jim též na srozuměnou
že déle je trpčil nebiidein

Red D L se honosí dále ještč
že obdrží l vysvřdčení a odporuče
ní od nás To ovšem zajiomnél
dodali Že mři tu drzosť žádati

vysvčdčení ač své postavení opu
slil v dobé kdy byl red t 1 ne

mocen a v lázních k vftli zdraví

se nalézal a red t 1 který bez

penčz nikomu nic neudělá jednal
tak "nešlechetné" že mu vzdor

lomu vvsvédčení vystavil VŠak

kdyby byl včdčl red t I tehdy
co ví nyní že to jeho "přičinéní
pocházelo z pramene jakéhož

hřbety za dřfvřjších dob bývaly
v svinské kftži vázané nebyl by
mu mohl vystavčti vysvčdčení jak
učinil Též se honosí tím že pry

pro závoil náš vydělal více než

kterýkoliv jiný ač kdyby umČl

pravdu říci musil by doznati Že

NhiimiIi c miiiji mi „ t-
imI 11 in iiinnm i - iiii jii

ho tloufťkii irln ZiiílHr
z 1 i i
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red t I mimo podílu v časopisu
a svého poctivého jména nemá

Mdné jiné imční On ví že když
nadeSla potřeba vlastní tiskárny
pro Pokrok Západu musu se obra

tití na přátely a stejní-
- smýšlející

aby poskytli potřebný kapitál k

tomu účeli — to vše je mu dobře

známo ale z pouhé zlothlé a vro

zené zlomyslnosti vrhá lživé po
dezření na toho o nč-m-ž sám do

znává že jest mu vdčkem zavá

zán

Aby snad nikdo nepochyboval o

tom co míní svým dříve uvedeným

Vyjádřením praví tento zlomyslný
lhář dále:

"Vy pravíte že já lépe než kdo

koli jiný vím že pracuj te pro
svou zásadu poctivé a já zase

pravím Vám že ja lépe než kdo

koli jiný vím Že bez rozkazu

Rosewatera neb penčz a úplatku
neučiníte pro nikoho nic"

Není to poprvé kdy vyčítán
bvl nám Kosewater Nechávali

isme narážky takové bez povSim

nutí neboť jest všeobecné známo

že není bňdUra a švindlera na

níhož by jméno "Kosewater" ne

působilo jako rudy cár na divoké

ho býka Iméno Rosewatera jest

totožným 8 odpůrcem každého

bftdlu a každé nepoctivosti a jestli
že kráčíme s ním když tou cestou

se ubírá jestli Tok rok Západu co

list republikánsky jde stejnou
cestou s jinými rejxiblikánskými

i

ir

American KxrriM KM

1 m

ČlovČk vytrpí je-- li churav a

opuštčn Aby Žízní a hladem

chcípl"
A od toho chcípnutí zachrá

nil jej ten Rosický! Však nejen
nak nvbrž i když se navrátil za

kládal jej neustále tak že když

práce zanechal zůstal závodu

dlužen a jest dlužen dosud

Í4080 penčz co zálohy ku předu

vybraných
Nechť čtenářové nyní posoudí

jestli si zasloužil red t 1 aby

nazýval jej pan Donures proíesio- -

nelním lhářem — bídákem — sa-

mozvancem — neurvalcem —

sprosťákem — blbcem — zapro- -

dávačem českého lidu a pod více!

Nechť posoudí Jestli ten člověk

byl náležité charakterisován ná

zvem: bezcharakterní ničema

Kdo snad jŠté pochybuje o

oprávnČnosti názvu toho tomu

připomínáme že jest to tentýž
Donures který nemohl trelit na

jméno p Augustu Geringerovi až

do předloňska ale pak stal se do

pisovatelem Svornosti jenž vy-

hlašoval p Sinkulu za výlupek
veškeré špatnosti ale teď téhož

zamřstnává co místního jednatele
že pronásledoval všemožné Dra

1'reuera ale když doktor dal

ohlášku do jeho listu chválou o

nč-- se jen rozplýval že hanobil

bez příčiny z čiré zlomyslnosti
surové zdejšího knčze a spolky i

osoby katolické co dopisovatel

t časopisy mrzí nimix i ium wiíc
' I)

rova Jíec je to zceia prirozeno a

výčitka taková nezaslouží jo-
-

vSimnutí

4
i
-

j ' VaaK ze 1 uniun ajniii inm
I iod vlivem Žádné kliky ani Kose- -

L atera ani koho jiného nýbrž

V snaží se jiti cestou přímou rovnou

ff a poctivou po náhledu jeho reda-'-K- y

ktora o tom dojista je přesvčdčen
f každý pilný čtenář Každý ku př


