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mlékárna a nyní v třto
stmi naletá se jíl 1057 takovýchto
mlékáren jt-- činil 14a tltnů v

dontávil mléko oj 850000 krav

jrst tu více nešli řhry pětiny
všech krav ktné iou v Dánsku

chovány Pod llmlo ko operattv
nim syktemam ttilékaltlvl s výroba
másla podivuhodní vcrostly a vý-

voz mátla ohoášťjlei dlíve hodno-

tu 15000000 vzrostl nvní ns

130000000 Tento zvětšený vý-

voz byl přivodén hlavni znamení

tým zlepšením jakosti a v Anglií
která otjflce dánského másla ku

puje přináší toto neméně o 30

procent lepší ceny neřli jiná do

Anglie přivážená másla

Dánské ko operativní mlékárny
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! lhář ilin sebe potreMl

J to skulečnl k neuvěření jak
čil američtí podnikatelé hlavni4tvnl tiiftlhplÉHl ř'l
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Tento pajiiultký lhř vyČHá mi

trnjl bankrot Patrní si myslí v

poťouchlé své rli)invlf)oii ř

nemám na dvou dotti a proto mi

jrltl jeden přidal Ovšem kdyby

odhadován nejmlni na so milionů
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nás nvmflfe slaié tořtilky New

Yorských lnio doststi tu s ná-

ramnou kutálí osblrl po I15 00

na růiné n úfrle pakli
mu dokáži i ono nadávání

74 mu Ao d'iéiufi tffrjtř a'
Ufpřimo 4 iúe fiiukhánlm na jednu
rtdk'nl potnémku kterou nm
uťinit tfraý redaktor ' Z te 1

těkttým individuem tl tt dopuitilo
tak jtdiltké irjly p Cleeelandu

ma$t
Bývalý redaktor a vydavatel P

Z byl by jistě tuio poznámku o

něm nenapsal kdyby ho byl Jidáš
neoprávněnými útoky k tomu ne-

dohnal O lom soukromém na-

dávání se Jidáš t opatrnosti ani

nezmiřiuie neboť ví Že bychom
mu mohli nadnksi toho jmenovali
třnba deset svědků t Omahy kdy-

bychom je chtěli do tohoto našeho

sporu zatahovali

Jidáš od Blikavky spáchal mno-

hem horši zrádu nežli já a musel
utéci z Clevelandu a kdo ví nebu-

de li utíkat z Omahy s celou tou
svou "vážnou novinářskou prací''
až Blikavka dobliká R

Zprávy spolkové

Tři Jeď Hokol Omaha

mordýř Blikavky byl roaumným
stvořením jako ou jiní lidé a ne

dr-- tde uvádím ji šti jiný příkladNew Yorku plstit
I A LlMmioN hvotává na Ipn
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Jel ž bsnkrotáíem být není žád

- 1 V V'ífťVHl tu- -

t ti ffstí i ii i Mnfc fnu #Sli
pmlltl I I ( lnttl tu hf

II ťtlt (lf"l ř tillta iltlt
tMiki ll fc!Mh' niHtl lif iipl ttfdliM
rfu ti Ottmhii I lti-- ih hi- - Vh N

rfiili Mi ()'tii Irl
im-- iiUt V tifc y hii Sť jh

Pokrok Západu
Omaha Neb

37 schůzi populisli

lakové ďábelské zlomyslnosti ja-

kou vyniká Jidál od Blikavky
Jcdon 1 lakových btdáckýth lliálů
o mne rozšiřoval že prý jsem

utekl s nějakou In tečkou do lliin- -

nou hanbou pakli člověk poctivě

mMi táluik

Av Kott saIuí t kíi ini sltiiíii
vl snátcli rány tirné mu nemi

losrdným onidem tu přece jiu
žaloby na tieipravedlnot tohoto
osudu V) tt)kil a raoěného trdc
a Žaloby ty jsou tím lěiší člm

hlubší cst rána osudem nám spů
sobená Takovouto hlubokou

snaJ po celý život neihojitclnou
ranou sasaieaa byla srdce manže-

lů Burešových jimi osud v hroz

né avé nespravedlnosti uloupil

nanejvýš talentovanou nejskvě-

leji! naděje do budoucaosti vrhu

zující jich dceru Milosteoku
Právě když ideály které mladá

čitých vůdců do Denver Patrol
své dluhy r bankrotu splácí Hý

valý mísiopresidrnt Spoj Států
Morton byl bankrotářem jeden z burgu a tam že jsem ji nechal na

holičkách a odjel do Ameriky A
největších presidentů našich Win

McKinley byl bankrotářem Úpa

má být populiktická mrtvola vtkff

sena ale to bude marná práce
Spojení s demokracií zadalo

tánu a níž se více

Dle otmAiift učiněních povtra-nost-

kanceláří až dosud ztrati

já chudák byl rád že jsem se

dostal s bídou sem přes nejlaci
něgší linii anlverpkou

dek jeho zaviněn byl přílišnou
jeho důvěřivostí v lidi irovoa tak

jako úpadek můj v Čechách a

Omitu Neb 8 Července 1903

Osvtnčiaf lmAIi ou Osvtrv se

chytil ve vlastní léíce

Z motVia roikoAe sr Často Tvofcí

červ lítosti

Chvby ka&e poskytuj! nejlepSí

Každý má právo ke kritice ale

ťimdek mni zda V lrhárh iamlo v tomto roce 1250 lidí své ži-

voty v živelních pohromách
uodobaií se pokud se lich orgajejí duše chovala počaly se spino

když lakový praobyčejný novinář-

ský nádennik který nemá tvůrčí-

ho ducha ani za mák který za své
lbyl v dobráctví svém okrádán nanisování týče anglickým členovévati úspěšným zakončením studil

Rozhněvaná příroda vyžádala si
na vyšší Škole a přípravami ke řiditelstva nedostávají žádué služ

tedy o čtyrykrát více obití nežli
studiím universitním právě v tom

okamžiku kdy duch její toužící
né jediné předseda který musilu
a tam podnikali různé cesty v

zájmu obchodu dostane za to
náhradu obnášejfcí $10 až $40

celé Činnosti nedokázal nic jiného
nežli že uml dobře vládnout nůž
kami a že s bídou zmorduje pár
blbých redakčních pozoámek a

pár zlomyslných útoků proti ne

pohodlným mu osobám a když

po nejvyšších stupních vzdělání
se obíral plány pro budoucnost

tu pojednou zákeřná nemoc při-

kvačila a podlonrila ten něžný ko

si vyžádala naše válka se Španěl-
skem

V ROCE 1898 NXs OBCHOD 8 PoRTO

Ricem obnášel pouze 12500000
Tento rok obnášeti bude vice

nežli 1 11000000 Číslice ty
ukazují velice významně rozdíl
mezi republikánským Zřlízením

jaké tam panuje dnes a mezi krá-

lovským despotismem jaký tam

řen jejího života Ona odešla do

všech stranách a požadavky mé

kleré mi lam zůstaly "na památ-
ku" sáhají do tisíců Jedním z

těch "poctivců' kteří se mi sna-

žili odlehčili byl také nynější
zpravolap Hlasatele Tu pec který
vylákal na mne velikou zásilku
knih když meškal na semináři v

Budějovicích se slibem že je roz-

prodá a peníze mi zsŠIe ale od té

doby jsem neviděl knihy ani pení-
ze A aby dovršil své zlodějství
tu mne ještě po nedávné mé aííai-ř- e

suroví zhanobil Úpadky mé

přivodíny byly částeční mou leh-

komyslností ale z mnohem větší

tskový kretén nazývá svou nádc-ničin- u

"vážnou novinářskou pra-

cí'' tu jest to důkazem skutečně
říše neznáma a k žalobám rodičů

zbrafl našim turovým zlomysl-

ným nepřátelům

IowskX idea a Cummins jest
vítězný pokřik republikánů

v sousedním na Sem štítu

President Roosevelt jest praví
drsný jezdec který se nebojí ni-

čeho ani ruského medvěda

KoRNA ETT SICE POZADU ALE S

pomoct nyní panujícího příznivé-
ho počasí může ještě nahradili

oí se omeškala

V POSLEDNÍ DOBÉ MNOHOMLUVNÍ

Vilímek nijak podkuřuje strýci
Samu Pozo ta německá liška

proti nespravedlnosti osudu pojí choromyslné domýšlivosti Ctila-

pisko kteréž jako věčný Žid blou
odbývali bude pravidelnou schůzi

dilo od jedněch novin k druhým

se žaloby všech těch kdož talen-

tovanou tu dívku znali V Milo-stenc- e

neitratili jediní manželé
Burešovi svou pýchu ale i naše

roční Jedině manager čili správce

mlékárny táhoe pravidelné služné
Následkem tohoto ohromného

úspěchu ko operativního systému
zařízeno nedávno ohromné ho-

spodářství v liasley spojené s

mlékárnou v němž soustřeďuje se

padesát statků rolnických na nichž
nalézá se 6 ano krav které dávají
okolo 100000 liber mléka denně
Toto hospodářství a zároveň hlav-

ní a podřízené mlékárny řízeny
jsou úplně dle nejmodernějších
pravidel a pomocí nej dokonaleních

dnes ve středu 8 července 1903 v

8 hodin večer
které svou denní Blikavkou dělalo

legraci celému novinářskému če
R Fibinger taj

Přreeký odbor TM Jed Knkol

panoval tehdy

Ženská emancipace b£re se v

Americe skutečně obrovským kro-

kem kn předu Nyní máme v oaŠÍ

republice také "královnu piva" a

tou jest paní Jostfioa Schmidová
v New Yorku Panička ta vlastni

skému světu to vrhá se na moji
literární Činnost a snižuje kdysi
mnou vydávaný Časopis 'Světem' odbývá avou schůzi ve středu

8 července Msrie Šrámková

části byly zaviněny zlodějstvím
lidi jimž jsem důvěřoval a tu ne-

mám věru příčiny slydíti se za ní
a již proto ne že se snažím vy

Na tento útok vzteklé nízké zá

visti stůjtež zde posudky z česko tajemnice

Lože Jan Has i 6 KofPamerických časopisů o 'Svitem'

česká větev ztratila v ní vzácný
talent který by byl v nedaleké
budoucnosti sloužil naší české
větvi k nemalé cti Literární a

básnické nadání této mladé dívky
bylo nanejvýš pozoruhodné jak
dokázala svými některými prače
mi z nichž jedou jsme také v P

Z přeložili a proto nejen manželé
Burešovi ale i my všichni mám-příčin-

želeti předčasné smrti na-

dějné této dívky

strojů a následkem toho vyniká
také výrobek znamenitou jakostí

rovnali každý cent z těchto
Národ pq vydání prvniho čísla

Malí rolníci dánští hledí s ne odbývá schůzi zitra ve čtvrtek dne

9 č'ce v 8 hod večer v SokolovJaké však má právo vyčítat! midůvěrou na tento ohromný pod
ně Přítomnost všech členů outnanik ale z jiných stran se tvrdí že

jelikož důležité jednáoí a placeni

baokrotářství zlomyiloý Jidál od

Blikavky který sám k bankrotu

přivedl denní Blikavku?! Jidáš

mezi jiným napsal: "Nový list

slibuje býti americkým Světozo-

rem či Zlatou Prahou a první
jeho číslo vyniká nade všechny
obrázkové Časopisy jež kdy v

Americe byly vydávány"

systém zavedený v liasley zna
příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře

mená novou éru v dánském rol
níctví a že dříve či později všecky

Marné namáhání dánské mlékárny se spojí v jednot

ten íariíejsky se chlubí svou "po-
ctivostí' proí ntnahradí ty ttrály
kttri tlifm vtdcntm tatopitu přivá-di- l

důvířirým podílníkům Blikavky t

Bed Sláma S A a P

Tábor ftebraska i 4771 MW1
Volnost počíná svou kritiku tou

nou orgaoisaci která bude moci
to větou: "Světem vyniká nad jiné

odbývá ve středu dne 15 č'ce

pravidelnou schůzi svou v síni p
Denní Blikavka doblikala a tý

rolníkům poskytnouti ješti lepší
prospěch nežli nynější malé proti
sobě soutěžící mlékárny Hrocha jest žádoucno by každý

denní Blikavka má na kahánku
a po "vážné novinářské činnosti'Vedle mlékáreo uejdůležitějšími soused do schůze té se dostavil
Jidáše zůstane některým lidem

"drahá památka ' Ale vzdor
bude se jednati o velmi důležité
záležitosti Bude též uváděn nový
čekaoec

jsou v Dánsku rolnické ko opera
tivní jatky Tyto byly zavedeny
o pět roků později nežli mlékárny
ale vzrůst jejich byl báječní rychlý

tomu novinářský ten kretén bude

Vác Přibyl klerkve (srizejství svém sveriati své oči

k nebi a bude volatí: "Já poctivýa dnes mají jateční tyto závody již
64000 členů V minulém roce člověk!" Ale aby nahradil ztráty
bylo v nich zabito 636000 kusů

prasat a 10000 kusů hovězího

Ukvapeni a těžká práce uvedou

játra v nepořádek Dr August
Koeníg's Hamburger Tropfen
jsou naprosto oejlepším lékem

kterýž játra do dobrého siavu

přivede

podílníkům Blikavky tak jako já
oahražuji ztráty svým přátelům
obchodním i osobním to mu věru
v jeho "poctivosti" ani nenapadne

dobytka Průměrná cena za dán-

skou slaninu v anglickém trhu

Fanzejství zlomyslnost a po- -

ťouchlost jeví se již v bloudících
očích novinářského toho kreténa
ale ješti daleko lépe objevily se v

poslední jeho odpovidi v níž ci-

tuje článek Klášterského z Máje
alt nt telý ntbot to it mu nehodilo

do krámu Uvidí pouze několik

Ačkoli podoiknuto bylo již od

Anglie a Japaoska několik diplo
matických útoků proti ruskému
medvědu usadivšímu se v Mand-žursk- u

každý z těchto útoků byl

provázen s nezdarem vzdor tomu
však obě tyto mocnosti v těchto
dnech uíinily nový útok neboť

zalaly diplomatickou notu Čině
v níž žádají aby ruský medvěd se

vyklidil z Mandžuraka V této
ootí se hrozí Číně že pakli tato
dovolí aby Kusko setrvalo v

Mandžursku Anglie a Japansko
budou chránili své zájmy tím že

neuznají Žádnou smlouvu uzavře-

nou mezi Ruskem a Čínou pakli
v ní nebude učiněn závazek že

Rusko opustí Mandžursko
Že japamko pohlíží na blížící-

ho te ruského medvěda s nedůvě-

rou a částečně se strachem to jest
zcela přirozeno neboť te obává
že tlapa medvědova může jednou
zasáhoouti až i do Japaoska ale

jakým právem může žádati Anglie
vyklizení Mandžurska to poli
tické nestranné kruhy nemohou

pochopili Rusko zabralo Mand-

žursko tak jako kdysi Anglie za-

brala Egypt a veřejná zlepšeni
provedená Ruskem v Mandžursku

přispěla tam k rozšíření civilísace
a pohltila několik set milionů

rublů

Rusko zbudovalo v Mandžur-

sku důležité železniční linie spo
jující Port Artour a Dalnym a se

sibiřskou jeho linií která jest tou

největéí linií železniční na světí s
která přispěli a přispěj ohromnou

mírou k rozvoji asiatických držav
Ruska Toto zabralo přístsv Port

Arthur a utvořilo z něj jeden z

oejdůkladnějšleh a nejlepších pří-

stavů na světě a může některý

diplomat se zdrsvým rozumem

obnášela o 4 centy vice za libru

nad průměrnou cenu která byla
placena za slaninu dováženou do

Anglie t jiných zemích

Úhrnná hodnota výrobků z

dánských jalek
obnášela tt milionů dollarů a

značný výtěžek docílený hlavni
malým vydáním spoeoým se říze-

ním jatek vplynul vesměs do ka-

pes rolníkův kteří prasata a doby-

tek vychovali a do jatek dodali

Tytoko operativní dánské jatky

míly by být příkladem americké-

mu rolnictvu je 10 skuteční dosti
smutné že toto s ješti neopřelo
jatečním baronům a že si nechává

stále kůži dflti a těla bez nože mo

nopolem klerý pomalu se ociťuje

jii jen v niáio rukou

Vejce jsou posledním výrobkem

mi ještě něco za tubem

MY BYCHOM MB JIŽ JEDNOU MfU

přestat chlubili tím co dokázali
naší předkové a měli bychom do-

kázali něco sami

Ltt JEST PAVUČINOU DO NÍ2 LHÁŘ

konečué obyčejně fám se zaplete
To poznal v těchto dnech mordýf
Osvěty

Sluneční jas posledních dnu vy-

loudil spokojený úsměv na tváře
íarmerů a naděje jich vstouply o

mnoho mnoho milionů

Někteří lidé mají z pekla stestí!
Schwab bude brát nyní jeden mi-

lion dollarů služného roíně za to
že nebude nic dělat

Tlapa husrího medvěda zasáh-nul- a

již až do Koree a pochybu-

jeme že se medvěd di bombardo
viním diplomatických oot ze své

posice vyhoat

President nedAvno pravil že
tato vlida není pro bohaté ani pro
chudé Tak by to mělo být ale
ve skutečnosti přece jen ti bohatí

mají v ní hlavní slovo

New York chce postavit radnici

45 poschodí vysokou Dostaoe-l- i
e do té tammaoyttický tygr tu

pimbu buď milostiv newyorským
poplatníkům

Život jest hra v karty Nfkte-rý-

vyvoleným osud rozdá samé

trumfy Jiným di jen karty které

nic neplatí a mnohý prohranou
hru zaplatí svým životem

Letos nebude žádna stávka

ublokopů a uhelní baroni si již
dnes lámou hlavy aby nalezli ní-- i

jakou výmluvu by mobli zvýšit
na podzim cenu uhlí

DokXzali jsme střihači Osvéty
že je mizerným padoulským lhá-

řem a v tomto čísle podávíme

nový nezvratoý důkaz jeho jidáí-skéh- o

lhaní

V Rusku zabii rozzuření dav

bodni židů najednou ale vsadíme

e že nežli se rok rokem sejde
oběti naiich lynčů budou přesa-

hovat! oběti Kyiiněvskýcb bouří

KrXl Petr chce potrestati
ce

a vrahy jeho předchůdce
tím že je pošle na pensi Věru

takovým "trestem" by jistí byli
víirhni vrahové spokojeni

Ředitel ocelarskího trustu
Schwab bude nyní již jen ředite-

lem dle jména neboť činným ře-

ditelem jmenován byl Corey
Schwab bude tedy řidtelem kte-

rý nic řídit

Clevelandskí mayor Tom John-so- n

může dostat demokratickou

nominaci ta guvernéra bude li ji

chtít ale Johnson je chytrá liika

která o nominaci bez naděje na

vítězství nestojí

New OrleanstÍ překupníci bavl-n- y

se pustili do "íajtu" new-

yorskými buriiány a těmto pořád-

ní střihli na frak Říkává se

když se dva perou třetí t toho
má radost ale bohužel tentokráte

to není pravda neboť ten třetf

americký rolník pěstující bavlnu

neaiá žádnou na prodej aby t
tobo "íajtu' bursiánů a překupní-

ka tnobl míti nijaký prospěch

"Lion" pivovar vedle toho jest
majitelkou padesáti saloonů a ho-

toví se k otevření ještě 35 jiných

Jarine Angles zaměstnáním bíd
oář jest prvým dělníkem ktrý byl
zvolen do španělského sněmu

Kooečni i v Španělsku přichází
voličové k poznání že zájmy pra-

cujícího lidu dovede zastívati

lépe dělník nežli advokát Jak
dlouho to bude ješti trvati nežli

pracující lid v naší republice při-

jde k tomutéž poznání?

Hlavním a pri tom nepodlkjSIm
zrádcem v srtské tragedií byl

plukovník Naumovič na jehož

vděčnost král Alexandr míl právo
spoléhat! neboť když plukovník
Naumovič měl být postaven před
vojenský soud aby se zodpovídal
ze zpronevěření plukovních peněz
které prohrál v kartách tu král

AlexanJr aby ho zachránil zpro-

nevěřenou sumu sám nahradil A

za to tato zmije v lidské podobě
se mu odměnila zradou Zrada

ta přinesla však i jemu smrt ne-

boť kapitán Milkovič ho zastřelil

Nebožtík Skrejíovskí říkával
že "drzé čelo jest leplí nežli

dle toho musí být
ďrzé čelo mordovače "Osvity"
(s odpus(ěoím) lepší nežli celé

panství neboť v posledním Čísle

tohoto ubohého plátku píše že

prý se vůči Kosewaterovi nedopu-

stil jiných útoků nežli že ho na-

zval ''židáčkem" Myslí si sku-

teční mordovač "Osvěty' (s
že čtenáři mají tak

krátkou paměť že zapomenuli co

novinářský ten zíkeřník napsal

proti Rosewaterí před několika

týdny?
MoKDOVAČ PLÁTKU KTEŘÍ DELA

jménu "Osvěta" ostudu se diví

tomu že pleteme verše do redak-

čních noticek Kdyby se koukl

do předních amerických žurnálů

tu by viděl že verše v redakčních

poznámkách nejsou žádnou vzác-

ností a ti američtí žurnalisté již

dovedou vtipné veríe psiti jsou

njlépe honorováni Nesbit s

Taylor u chicsgské "Tribuny''
mají ku př po f 3000 ročně aS

každý z nich přispívá do ni pouze

jedním sloupcem a to jen třikráte

za týden

JiŽ JEN KEKOLIK DNÍ NÁS DĚLÍ OD

koncertu pořádaného našimi

dámami v němž

vystoupí primadonna Národního

divadla paní Maturová a v těchto

postedoích chvílích před tak

vzácným uměleckým požitkem
klademe na srdce naší české osa-

dí by si zachovala svou skvělou

pověst kterou si sískala při ná

vštěvách Kubelíka a Kociana

Oba tito umělci odnesli si v srd-

cích avých na Omihu ta oejskvě-lejš- í

vzpomínku a vůči paní Matu-rov- é

bychom se milí zachovati

jeiti srdečněji a okázaleji nežli

vůči oněm dvoum výše jmenova-

ným umělcům

Celí svět má opít příčinu obdi-vova- ti

se nezištnosti strýce

Sama neboť v těchto dnecb byla

podepsána smlouva jil se strýc

rolnickým jenž se dostsl pod bla-

hodárný a užitečný ko operativní

časopisy skvostnou výpravou vy-

branou četbou a vůbec látkou tak
rozmanitou a vděčnou Že na první
pohled se každému inteligentní-
mu čtenáři zamlouvati musí"
New yortki Listy dokončují svou

úvahu laklo: "Nepochybujeme že

S nalezne u milovníků zábavné

četby vřelého přijetí Nechť pro
spivá a živ jest dlouho!"

Omezuji se pro nedostatek mí-

sta pouze na uvedení částí posud-
ků tří česko-smerickýc- h časopisů
ale podotýkám že žádný časopis
v Americe nesetkal se tskovou

jednomyslnou kolegiátní pochva-
lou jako Světem a vzteklé slintání
lháře a pomlouvače od Blíkayky
toto faktum nezmění

Každý moudrý člověk vidí že

to jeho itikáoí je štěkání psa oa

měsíček Schopnosti mé jako li-

teráta a novináře byly uznány

jinými lidmi nežli je novinářský
nádennik u Bliksvky byly uznány
ku př zesnulým básníkem G

Doerflem který přijsl mou literár-

ní prvotinu "Vánoční vzbouře-

ní" do 2 ročníku pěkné jeho

publikace "Vánoční album" byly

uznány básníkem J Spáčilem

Žeranovským redaktorem "Diva-
delního listu" Jení byl své doby
vydáván od Národoiho divadla

který otiskoval mé "Divadelní
rozhledy" z 'Rozhledů literárních'

byly uznány zesnulým dramatur-

gem Nár divadla L Stronpežni
ckýn jenž uznal můj první dra-

matický pokus za velice pozoru-

hodný a vybízel mne k další

práci eoi Anton KliUerfkf můít

potvrdili a literární mé schopnosti
jsou uznávány ješti dnes a to

lidmi daleko povolanějšími nežli

jest Jidáš od Blikavky ale vzdor

tomu mne aai nenapadne abych
se s nimi vychloubal jako se vy-

chloubá se svou novinářskou ná

deoičinou Jidál neboť dobře vím

že schopnosti ty zůstaly nevyvinu-

ty a neuplatněny vlastnf mojí
vinou -

Pstroi však literární mé práce
se musí samotnému Jidáši od Bii

kavky líbili neboť vidím Že jako

Špicl pročítá každou fádku kterou

jsem napsal a takového duševního

nuzáka který nedovede nic vy-

tvořili to ovšem oáramni pálí že

některé ty mé práce stojí za druhé
otištění

Vyzval jsem Jidáše od Blikavky

aby uvedl tvdky před nimiž jsem
se mil vyjádřili opovržliví o Če-

ších v Nebrasce a jako každý
lhář když je vehoáo do

úzkýchtak také Jidáš od Blikavky
utíká se před vyzváním svým k

výmluvě a jak blbé to výmluvě!
Viru domníval jsem se že v po-

ťouchlé Černé jeho duši ae zrodí

systém V roce 1B95 založena

byla dánstá vejce
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počátečních vít ale onu čist v

níž líčena mi ičast při prvém po-

kusu zsložiti spolek českých spi-

sovatelů tu a pravou jidišskou
zlomyslností vynechal Proč ten-

to novinářský bandita nepřinesl
celý článek? Poněvadž se mu ne-

jedná o prsvdu ale o pouhé zha-

nobení odpůrce -

Klášterský jmenuje náhlý od-

jezd můj do Ameriky "útěkem''
ou a ji přiznávám Že to byi útěk
alt před kalaitroou která tt na
mne přivalila a pohltila tetf tbytek
mého Jminl do jediného krejcaru
Jidáš od Blikavky k tomu do-

dává že to byl útěk před stíhající
mne spravedlností neboť prý v

téžo dobi podivuhodnou shodou
okolaostí zmizela v Josefovi po-

kladna kočující společnosti
Dokázal jsem Jidáši od Blikav-

ky již dříve že jest nejpodlejším
a nejpadouštíjšfm lhářem a děkuji
mu že mi dal příležitost abych
ho postavil na pranýř znovu jako
bídáka jemuž lež jest zbraní í

Na štěstí mešká zde v

Americe svědkyně která může do-

kázali jestli zmizela se mnou po-

kladna a jestli vůbec zmizel jediný
krejcar při mém odjezdu Touto

svědkyní jest vážená paní Elifka
Nováková člen Ludvíkovy spo-

lečnosti kteráž tehdy se svým ne-

zapomenutelným manželem byla u

oné společnosti angažována K

opuštění společnosti byl jsem do-

nucen úplným vyčerpáním svého

kapitálu a špatným obchodem a

byl jsem tak na mizini jako každý

jiný člen mé společnosti neboť

jiera si musel u hoteliéra na zá-

stavu vypůjčili obnos ke koupení
lístku do Prahy kam mi dobrá
má matka na mou prosbu telegra-

ficky poslala 100 zlatých na cestu
do Ameriky
To jsou prostá íaktakterá znají

a dosvídčiti mohou lidé do mýcb

poměrů zasvěcení ale jisté lidské

očekávsti že by Rusko nyní po

vyvážející společnost a dnes čitá

j:ž 30000 členů Tito členové

musí dodávají vejce do ústředních

distríktoích středisek Na každém

vejci jest dalum kdy bylo snešeno

a kupec následkem toho přesii
ví jak stará vejce kupuje Pod
vlivem tohoto sy-

stému hodnota vývozu vajec z

Dánska vzrostla ze Jta 000000 v

roce 1895 na 14500000 v roce

1901 a dánská vejce se prodávají
v anglickém trhu 'O 4 centy na

tuctu dráie nežli Oitatní t ciziny
dovážená vejce Kdyby bylo Dán

sko obdrželo za svá vejce jen tolik
co placeno za vejce z jiných zemí

tu by dánské rolnictvo bylo o

{7500000 ročoí chudší co jest

zajisté ohromný obnos pro tak

malou zem

Dánsko v posledních dvaceti

letech v hospodářském cbledu

ohromný pokrok a rolnický
stav tvoří zámožnost dánského

národa To hlavni lze děkovali

znamenitým vyšším hospodářským

vydání těch ohromných miliooů

opustilo Port Arthur a zanechalo

své maodžurské železniční linie a

jiné opravy tam učiněné a sta mi-

lionů pohltivší aby tyto řízeny a

spravovány byly jeho nepřáteli?
Co by tomu ku př řekla Anglie

kdyby Frsncie Rakousko a Rusko

poslaly jí diplomatickou notu v

níž by žádaly aby se vyklidila s

Egypta?
Neodmítla by tuto žádost 1 roz-

hořčením a nepustila by se raději
do boje ca život a na smrť nežli

by žádosti také vyhovila? A přece

Aoglie nemá většího práva na

Egypt nežli má Rusko na Mand-

žursko Usadila se tam se slibem

že jakmile tam navede pořádek že školám které Dánsko mi i a

se zase z níbo vyklidí ale na do-

držení tohoto slitu nikdy ani

nepomyslila

tímto vyšším hospodářským vzdě-

láním rolnictvo dánské v krátké

dobi docílilo tobo že stojí na

Rusko uchvátilo Mandžursko předním místi a že Dánsko jest

nejzámožníjší malou zemí na ce

lém světě

tím samým způsobem jako Anglie
uchvátila Egypt a proto tato má


