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Podle informaci jichl výkonný

výbor získal a lo od osob věro-

hodných mají podporovaní dobré

vlohy Jsou pilin a mravně íacho-va- ll

a bUsí ae a lnou ke své ná-

rodnosti Jen ti dvou jest j íscmnl

znalost jazyka mateřského slabší

avšak alihují ie se budou v tom

ohledu zdokonalovali V někte-

rých případech vyplacena byla

prozatím enom část půjčky v

jiných bude ješté třeba dodatečné

pomoci Ai se vše uspořádá

přudloŽÍ výkODný výbor účty

Jména těch jimž podpora uděle-

na z příčin pochopitelných uve-

řejněna nebudou Výkonný výbor

jest hotov sdělili je na požádání
členům Matice leč sdělení takoví

musí býti považováno za zcela dů-

věrné

Za výkonný výbor:

Jos J Hájek taj
Prof B Šimek předs

NfMHHÍ CAHrlS¥ Mll IRACM

ie prý te strýc Sm imocDl ostro

vliěittvl radovali neboť lni ae

lnuta domáhali tím iíilovnři
obecného vlastnictví které jedině
ho vysvobodí s podruží korporací

Tyto volby v Denver podáají
laké im itoý důkazie ti nás dollar

jest stále u mnohých lidi mocnější
neŽIÍ dobro obecné Naši radikál-

ní reformátoři kteří si mysli že se

svět nechá tak snaduo předělali
měli by si dobře smutného toho

fakta povšimnout!

pohledu na p'jícl z kalicha kuěž
va llayti- - To jsou tbytríné t

rošti neboť strýci Samu aoi ne

ill trii1 mi r'"":
moc vylctřilí kaldoti nutnost tý
kaíc( ae umělélio tvýiování cen
Tento soud bud mít (rovft prá-

vo předvolali při každém vše-

obecném tvýlrnl různých Život-

ních potřeb dotyčné lirmy výrobu
oněch potřeb kontrolující a ty
musí předložití soudu průkazy
proč tyto potřeby byly zvýšeny a

ospravedlnili takto své jednáni
Pakli aoud uzná že předvolané
mraay nebyly oprávněny ku svýše
ol cen oněch potřeb budou jim
uloženy nejtěiší tresty za toto

odírání obecnosti
Novo ailamlská vláda jest pev

oě přesvědčena že se jl tímto

způsobem podaří upravili všechny

stvo a šlechtu byl k nim naplněn

organizovaným dělníkům válku a

prohliml la kalJý dělník ktrij'
kdy vle na stávku bude din na

Černou listinu a neobdrží nikdy
vlce ztměitntni v rivodrch Členů

tohoto spolku Touto hrozbou

chtějí tito kipiialisté učinili a děl-

nictva poloviční otroky kteří te
strachu před ztrátou chleba by se

podřizovali všemocné vůle 'bossů'
V dělnickém hnuti nastala vážná

doba v niž se může Etratiti skoro

všechno co za léta těžké úmorné

práce organisovaaé dělnictvo na

bylo Kéž v této nadcházející
kritické době neschází dělnictvu
na vůdcích tak moudré vše uvážu

i iMilu rit Omithu u ffo mri i rir h Nit
napadl aby ti ujřlal jeStě vřtSÍ

posvátnou úctou Vzhledemfrit# lrtthtii'b pťh l)l)iiirinn t

starosti sa tvými t amořskými dr tomu omyl 1101 za Kalich pouhýmifiijř ptnl Matulu htm Rir"wia juííí UW

iavami nežli má nyní malicherným zápasem za nicotný
mi

Pokrok 7ópoJu
Omaha INcb KDO Mt!E thl)tí KU IH1KODU obřad nýbrž vznešeným bojem za

rovnost všech lidfpoA v kodclelČeské republikánské slítni ligy

který odbýván bude dne j října v Kalich byl jim viditelným symboOmaha Neb 30 září 1903 Dr Frant Iška v Onuze
Omaze Clm více kmotrů tlm lem rovnosti a bratrství těchto

SvĚHOMITA PRACÍ NALÍZNI HRÍVE fítda přednášek kterouž ociho ideálů jimž životy své zasvětili

Jak velký úkol ve alužbě lidskosti

osvěty vykonali tím naši bohatýr
jící rozvahy jakým jest Mitchelll

ty spletité hospodářské otázky

lepší budoucnost" bude kyoouti to

mulo dítku moudré úvahy delegá
tův státatho sjezdu
TélocvičnA Jiednota Sokol

dlala se uspořádali zdejší Těl Jed

Sokol zahájena byla v neděli od-

poledne D re tri Ukou jenž obral

neb později svého ocenění- -

Dohra pREDSKvzrrl snadno
rodi ale těžko vychovávají

které nám přinesla naše doba
šlí předkové Ovšem podařilo seOna vidí v tomto soudu neomylný
konečně po dvoustoletém úsilí )esi za předmět preonasKy svelék proti vyděračaosti trustů i jed

Zničené texasské lesy

Pozemkový komisař státu Texas

Omaze započala oyol také a du-

chovni výchovou
iNClvTKRl LIDE ZTRÁCEJÍ ZA DOLLAR zdolali a následovalo pak dvě sté"Kulturní snahy národa českého"uotlivca a pakli skutečně se ji po

let plných krvelačných pronásleAč týž den odpoledne odbývánodaří tímto způsobem omeziti zlouvedl v poslední své zprlvě smut
času aby ušetřili pěťák

Nejlépe se člověk nauCÍ spolé
bati na sebe sama ve škole strasti

ný fakt že z veřejných lesů státu

Hurá! Jen statně dál
na této cestí bratři
Český náš lid na vás
a vaše činy patří!

aovani naroaa naseno iron 1

oltář svorně pracovaly by vyhnaly
trustů a monopolů tu není po-

chybnosti že občanstvo naší rebyly vykáceny všechny zdravé sil

bylo několik schůzi spolkových

přece naplnila se prostranná So-

kolovna velmi četoým posluchač-atve-

jež s nevšedním zájmem

z národa našeho onoho jejich de
publiky bude naléhati na to abyné stromy a stát Texas že bylVšechno mí svtj konec ale sliby spotu nebezpečného ducha Huso

oloupen o miliony a miliony dolLidí ktírI neorají a nesejoutureckého sultána jsoj nekonečné
larů od nesvědomitých zlodějůale z namáhání roloíka sklizítlačí

va S kazatelny nabádali kazatelé
císaře aby oproti přemočenémuZ BALKÁNSKÉHO VÁLEČNÉHO MRAKU

sledovalo přednášku výborného
řečníka Přednáška Dra lšky
trvala plné dvě hodiny avšak be

ceny obilní dolů ale letos tím již se jinak nazývají "počestní ob-
chodnici'' Lesy staly se jich ko

"Matice Vyššího Vzděiání"amě

řuje ku prospěchu a cti nás všech

Appellujeme proto na všechny
umělým tlakem rolník nebude při

národu řídil se slovy Žalmisty:
"Budeš mrskali je metlami Želez-

nými a rozbiješ je jako nádobu
řisti následkem nedbalé státnípraven o Cist svého poctivého
správy a tato loupež ve velkém osvícené jednotlivce a české spolvýtěžku neboť spotřeba bude le

toa vydatným pomocníkem farmě' nepřipravila jedině stát Texas o ky národní sby dle možnosti při
hliněnou!' Vzdor tomu sotva ie
v Evropě opět na konci 18 století

dlivým a pozorným posluchačům
zdálo se to býti pouhou nepatrnou
chvilkou tak dovedl je řečník

upoutati Netřeba ani podotýkat!
že řečník odměňován byl častým
a bouřlivým potleskem V naději

spívali a za členy Matice přiatu- -rovým v boji bursovními lupiči peněžnf náhradu která mu prá-

vem náležela ale zároveB způsobe pováli K našim zámožným kra
Když vidíme jak ti mnozI čeští

tento lék proti trustům a monopo-
lům zaveden byl také u nás

My bychom takový soud potře-

bovali již nyní aby před něj mohli

býti předvoláoi uhelní baroni by
podali vyavětleoí proč zvýšují

pravidelně před blížící se zimou

cenu ublí když těžení jeho je nic
více nestojí Také náš cukerný
a náš olejový monopol Rockeíel-lerů- v

by poskytly znamenitý ma-

teriál pro vyšetřování
U nás proti zřízení takového sou-

du stojí v cestě konstimční překáž-

ky ale vzdor tomu že naše konsti-

tuce jest dílem mistrovským přece
není něčím nedotknutelným a lid

americký konečně nabude tolik

na tímto zničením lesů nenahradi-

telná ztráta pro stát a jeho oby že zavděčíme se čtenářům našim
voliči se zuby oehty drží demo-

kratické strany vzpomínáme ai

janům pak voláme: "Pamatujte
na Matici Vyššího Vzděláoí při

zvláštních radostných příležitojimž nebylo možno na přednášcevatelstvo
nimovolni na jednoho výměnkáře

zavanul volnější duch jest to zase
národ Český který do prvních
staví se řad mezi bojovníky za
svobodu Rok 1848 nalézá již v

národě českém celou řadu

bojovníků a zastanců

svých revolučních osvobozujících
myšlének Celou řadu mučední
ků svobody dal lidstvu národ če

Touto lesní loupeží jei dlouhá

se letos už ani nestrhne dešť

Roosevelt vÁzl 220 liber Proto
ho bursiani v New Yorku nebéřou
na lebkou váhu

Kdyby ze bliiiď dimokraticke
strany utvořen byl most to by se
na něm lidí potopilol

BCdl radostí víská a skáče A

občanská uvědomělost v Denver

pláče
Člověk nosící nenávist v srdci

svém chodi obtěŽkáa velkým bře-

menem

JSOU LIDÉ KTEŘÍ TÍHU ŽIVOTA NEJ

raději vkládají na bedra svých

přátel
Mnohý Clovék si první navštívy

Štěstěny neumí vážit a na druhou

marni {ekí

se podíleli přinášíme obsah řeči

Dra lškyléta prováděna byla ve velkém
Povinností každého národa jestbyly zároveň na dlouhý čas posu

stech svého života netjo ve svých
odkazech ale pamatujte na ni

neboť tím zapíšete se nejlépe v

paměť příštího věku tím podáte

nejlepŠÍ svědectví o svém vlaste-

nectví a pokrokovém zájmu!"

v Cechách Ten nosil ovčí kožich

po dlouhá léta a ten konečně byl

již tak moly prožrán že se syn za

kožich svého otce styděl a koupil
mu pěkný nový Ale když vý-

měnkář iel v neděli do kostela

přece si jen zase 'oblékl ten starý

nuty do budoucnosti veškeré plá
ny týkající se zachování texas-skýc- h

lesů které jsou pro dobro
rolnictva tohoto státu nevyhnutel

platně přispívali k rozkvětu vše-

stranného pokroku k šíření osvě-

ty Mluví iie-l- i tedy o osvětových
snahách užnd 1 čejkého odpoví-
dáme tím vlastně na clázku jak

Veškeré příspěvky zasílány buď- -

ský v dobách těch Vždyť mu-

čedníkem není jen ten kdo doko-

ná pod mečem neb oprátkou kata

nýbrž i ten klerý pro syou ne

rozumu ie bude naléhali na změnu

této konstituce kteráž poskytuje
záštitu IsupeŽívQstj trustQvoích na- -

lež pokladníku pod adresou:ně potřebný Také školy Texasu

utrpí neboř ve státu veškeré ve
svůj koších- - "Ale tatfuku' pra-

vil k němu syn "proč pak si ne-

oblékne! ten nový kožich co jsem

W F Severa

Cedar Rapids lovraohroženou $ kterou bájil nejsvě! lích baronůřejné pozemky jou jeho majetkem

vykonal oárod náš tuto svou po-

vinnost vůči líďtvu Můžeme ie

spravedlivou chloubou říci: Ano

poměrně malý národ náš plnil a

Tenio pokus v Novém Zélandua svého času přes 50000000 akrů
jest nanejvýš-důležitý- hlavně procsů bylo určeno pro vzdělávacíKM™ ""K" 6stud-"- Iní hochu hochu"

svou hlavu ten se brzo utopí v výchova avšak bobopustým zni nás a uvidíme zdali tam dovedou

utvořili takový dokonalý zákon

Písemnictví

Amerik Národní kaletldát na
fC T fiOá linřníW XVII Ní klá- -

plni svůj osvětový úkol Již v

dobách svého pohanství vynikal
národ český svou ušlechtilostí

odvětil výměnkář "jé už jsem
tomu starému kožichu tuze moč čením lesů bude teoto fond připra

aby neměl žádná zadní vrátka jiven o pramen příjmů který mohlDemokracie je pekne slovo kte přivykl'1— A tak je to % mnohými svou látkou ku všemu dobrémumiž by zločinec pomeel mazaných !dem Augusta Geriogcra v Chicaré u nás v Americe přikrývá veliké
advokátů mohl unikoouti jako se

být dosti značný kdyby s lesy bý
valo fádně hospodařeno

Na místo však aby byla legisla
gu Cena 50 centů

našimi českými volicí Um st na

tu demokratickou stranu třeba za

nic nestála tak už zvykli že se

tější práva lidská musí opustili
vlast opustili statek opustili pří
buzné a hledali útočiště v zemí

svobody Takových mučedníků

byla řada veliká a někteří z nich

Žijou ještě zde mezí námi Ce

a dík lidstva budiž jim í V dYbá

přítomné vede národ Dáš stálý
byť i ne hlučný tápaa proti zpá
tečnictví Jel snaží se jej udržet: a
udustti ve svém náručí Jo tam v

staré vlasti hrozná bída hmotná

Zvýšená v tomto čase ještě pohro
mou Živelní ale ještě brozně5í
jest bída duševní tam kde nedSíi

krásnému Čerpal k tomu své

síly právě ze svého pohanství jež

kohníc v uctívání přírody a jejích
děje u nás

Pokuty jaké na odíráni obecentura státu Texasu hájila a chránila
nemohou od ní odtrhnouti

— nic

Jen hlupXk se drží chyby Mou-

drý člověk mění své přesvědčení
pozoal li že dříve chyboval

Pomalu se strýc Sam zbaví všeli
kého neřádu který se mu nasadil

zjevů zušlechťovalo jeho mravystva ukládají nynější soudy tytento veřejný majetek státu tu
Poturčenec bývá prý horší Tur- - roce 1 895 snížila cenu pozemků Někteří kazatelé nových věr libují

si 1 tom posmívali a nerozumu

Naše ceBko-americk- a literatura

podobá se chudičké nepatrné za

hrádce na níž vyrůstá tu a tam '

několik květů přesazených k nám

z Čech ale původní květ jest
v ní velikou vzácností Jedním z

těchto původních květů jest ka-

lendář Amerikán Byl to z počátku

čína praví se na evropském vý

daleko nestačí k ochraně jeho ne

boť trustovnf baroni si pokutu i

kapes obecenstva brzo zase oahra
v následujících sedmi letech 14- -

chodí a u nas raozeme fici o předků uctívajících přírodu694000 akrů leaních pozemkův jeho domácnosti ve Washing Ovšem neměli pohanští předci našibylo prodáno korporacím a jed
tonu

žádných kostelů se soškami a růz
dí Škoda že v naší osvícené
době nemůžeme pro tyto zloděje
ustanovili takové tresty jaké bvly

ootlivcům kromě toho prodáno

uv-v-i y vil uaaivu aiuvisirwu
miličáků Že jsou horší nežli gene
rálové evropských potentátů 1 co neděli padají kroupy s kazate

7300000 akrů pozemků hodících nýmí karikatury chrámem jim byl

posvátný prales ale proto přece

Štěstí zaklepe na dvéře mnohých
lidi v životě buď jen jednou aneb

nikdy ale strasť klepe na ně
boží milosti Takovou stvůrou len na rozum lidský a ubíjí jej byv mnohých zemích a také v Cese za pastviny

Neprodáno zůstalo ještě 28 nebyl schopen žádné jasnější činnení v jich oáboženstvl nic co bychách ve středověku ustanoveny
stále

která obléknouc na sebe vojenský
stejnokroj domoívá se že stojí
nad zákonem a že každý musí

nosti Sokolstvo ja tam velicebylo snadnějším než mnohé věci

ve vírách novodobých Ukazovali
pro vydíráni Ty by jistě zastra

šily i toho nejhrabivějšího mono

poliatu

000000 akrů z nich veliká větši-

na nalézá se v nejzápadnější částí
státu kde jest lesů málo A nyní
pozemkový komisař odhaluje že

platným činitelem v osvětovém

zápase I zde plní naši Sokolové
svůj vznešený úkol Nejen te

Uemokratická strana podoba se

bubnu Rámusu nadělá dost ale
ve vnitřku není nic než jen samý

li pohanští Cechové vzhůru ku
sluncí a viděli-l- i v něm svého

tančili jak zapíská jest 'geueráť
Bell který velí miliční posádce
jež poslána byla do Cripple Cree- -

Vězeni které ustanovuje zákon
pěstují lásku k národu vlastene"luft" Boha není to přec nijak směšnějnovozelandský snad ale také poto málo co z veřejných lesů za

stalo '

bylo vyloupeno cký cit nejen ie šíří pravé zásadystačí o čemž ae v nedaleké bu ším než když dnes na př kazatelMazaný politikář si myslí že ku v Colorado aby zlomila odpor
uniových havířův Tento Bell si lidskosti rovnosti a bratrství

chudičký kvítek jež vypěstován
byl v naši zahrádce Augustem

ala za dlouhou řadu 27
'

let jak v nádherný vyrostl květ!

Skutečně nejen jeho pěstitel
ale celá naše česko-ameríck- á rodi-

na může býti hrda na tento kalen-

dář který co se týče úpravy
bohatosti obsahu — zábavného
i praktického — daleko předči
všechny publikace toho druhu

vydávané u nás i v Čechách Ki
lendář Amerikán ae liší od jiných
kalendářů tím fce zůstane cennou
knihou i po léta budoucí kdežto
kalendáře české úpravnu i obsa-
hem chatrné nestojí za uschová-
vání Budoucí dějepisec českou

v 7 hod ráno ukazuje vzhůruZa toto bohopusté přímo zlo doucnosti přesvědčíme
oejen ie jsou bojovníky za svobovolá: Tam je nebe— a čini li totéžčinné hospodářství má se obyva

večer v 7 hod když země zatímtelstvo státu Texasu poděkovali Ta občanská nvédoraélost!
du— ooi snaží se i sušlechtiti náš

společenský život a tak vážnosti
dodali národu našemu v očích na

na polo se otočila a co bylo dřívedemokratické straně která jest
tam neobmezenou vládkyní Pro na hoře nyní je dole To slunceVětšina občanstva denverského

počínal s libovůlí pravého ture-

ckého paši a minulého týdne měl

dokonce tolik drzosti že k odbý-

vanému soudu a několika vůdci

stávkujících havířů vyslal zvláštní

hlídky milice které střežily všech-

ny vchody a zároveB postavily se

i do soudní síně A nejen to pan

tam nahoře skutečně měli to nebetoto zločinné své hospodářství připravila do jisté míry neobyčejné
byla již strana odsuzována hned překvapení všem přátelům občan

šich jioojazyčných spoluobčanů
Vmefenému tomuto úkolu "So
kolatva'' platí mé upřímné srdeč-

né: Na zdarl
Tak asi mluvil Dr Iška Koz

roce ibq6 tak zvanou stranou ských oprav neboť nový městský

ale?— Ve středověku vyznačená
osvětová činnost aaširho národa
a dostatek jediným jménem: Hus!
Hus trhá mraky lži a klamu jímíž

charter který obsahoval v soblidu jež ve svém prohlášeni přija
la tento odstavec: vše co jest potřeboo k bájení práv

umí se že jest to -r skromná"Demokratická straoa za své byio lidstvo obklopeno V době
tresť z dvouhodinové obsahemtřiadvacetileté kontroly v tlátu kdy í německý císař před papežem

klekal a ruku za stupátko mu

občanstva byl tam poražen větší

nou pěti tisíc hlasů!
A jakým způaobem byla přivo

děna lato nepochopitelná porážka

přebohaté teči Kec jeho nutnorozmrhala naše nádherné veřejné
pozemky v darech korporacím a v

americky nalezne v kalsndáři vy-

datný pramen ku sestaveni historie
českého přistěhovalectva

Vydavatel jak patrno t letošní-
ho obsahu řídí se pří "Ameriká-
nu" heslem: Excelsiorl (Jeavýše!)
neboť každým rokem jest obsah

může mít tolik různých mínění

kolik jich v "byznyse'' svém po-

třebuje
Panamská prďplavní smlouva est

pochována Na dobro čí jen na

Čas? To nám ukáže blízká bu-

doucnost

Turecký sultán nyní přisel k

náhledu že je proD lepší mír inu

patrně vidí že by ho mohl zničit

války vír

Preí&e'T Rúuskvklt jest tako-vý-

velikým přítelem expanse že

přibral i na sebe v poslední době
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Kdy pak asi lid který nyní

mlčky platí účty přijde k rozumu

a bude účtovat ae zaprodajoými

politikáři?
Myšlénky cestují rychle ale

vzdor tomu myšlénky většiny lidí

nedostanou se přes cíl všemocné-

ho dollaru
'
Guvernér Cummins zahájií v

Iowě volební svou kampaň Ale

ortel aDy tyz na none mohl se slyšetí neboť nemožoo pérem vy
stihnouti všecky ty obraly a řečni
cké dokonalosti

vyšinout v té době onjvětšího duprodeji za nízké ceny syndikátům K poražení charteru který by

byl zamezoval všechen podvod aa pozemkovým zlodějům"

generál nechtěl ani uposlechnout!
rozkazu soudu aby propustil věz-

ní jehož násilím a bez zatýkače
držel ve strážnicí a a vyzývavou
drzosti to soudci oznámil a záro-

veB dal rozkaz stráži aby vězně

odvedla zpět do vojenského tábo-

ra Tento vojenský despotismui
způsobil spravedlivé rozhořčení u

každého svobodymilovného obča-

na nejen státu Colorada ale celé

země a guveroér rychle snažil se

oapravití drzý přehmat Bellův za-

slaným mu telegrafickým rozka

Sevního otroctví na jedné straně a

nejhroznějšl despotie na straně V sobotu dne 3 října odp veI poctiví demokraté snažili se bůdl bylo použito podvodu pod

plácení korru?ce vybrůiek a ji
3 hod ve Wilber v nedělí 4 říjnadruhé je to chudý syn našeho oázastavili tuto Irgialaturou provi
večer v Crete v sobotu dne 10děnou loupež ve státu ale všechno roda který stavi se na odpor téných podobných zbraní kterých
října večer v Prague ve středuvšemocné modle Hus hledaijich úsilí bylo marné a prodajoí

zákonodárci bor podařili tak dlou

jrwiv isuiiBiBi incucaicno a ireoa oy
to byla již stará a opotřebovaná
fráze ie iádná Čeaká rodina by
neměla býti bez tohoto kalendáře
tu přece jeo jest pravdivá a my
jsme přesvědčeni ie bude málo
těch českých rodin nichi bw
"Amerikán" chyběl

obyčejně používá věc nepoctivá
Voliči byli vybnáoi z místností

podplacení surovci napadali po

dne 7 října předa bude v Soko
lovně "Tajností zpovědnice" 1

pravdu mluvil pravdu bránil

pravdu a za pravdu položil svůjho a veřejným majetkem ai ho
oeděli dne 11 října v Morseakoro úplně prohospodařili čestné občany konající svou po život A co hlavně padá na váhu

a co plni nás hrdostí jest ie Hus Bluíř v úterý dne 13 října veLesy které Pyly korporacím a vinnost zsstrašovatí je veliká
lada bezcharakterních individuísyndikátům a také jednotlivcům byl prvním který toho se odvážil

zem aby okmzite vězné propustil
a odevzdal bocbčaoskýtů úřadům'
Smutná tstoepisoda měla by ame-

rickému dělnictva sloužili k vý

Schuyler a t října v Bruno Ni

dalších místech v Nebrce Kaoprodány ty jsou vykáceny a ve Veliký národ německý ještě klidnívolila několikráte a 10 bez překái
ky a tímto způsobem docíleno po

sa South Dakoiě orní ešié den
Severovy Prášky proti bolestem

hlavy a neuralgii pomohou Vámřejné lesy jež c tohoto čistého de snášel duševní porobu ještě přijí
určenmokratického hospodářství zbyl) mal za pravdu t nejvyloieoějšlrážky charteru jenž by byl pro

občanstvo přinesl užitek v přitom- -
S velikým nadšením přijata byty jsou oloupeny o všechny nejlep-š- í

zdravé stromy' la zpráva že Dr Iška uspořádáuosti s budoucnosti

ie se zbavíte nevítaných těch
hostí Ccoa 45c W F Severa 1

Co v Cedar Rapids lowa

Nabídnuti k sfíatkn

Tito zlodějovi veřejných lesů K porážce té přispěla také čá ve středu dne 7 října večer dru-

hou přednášku v Sokolovně Zanejsou o nic lepší zlodějů obyčej

klam kdyi Hus přiložil měřítko
rozumu i k večeru víry a tím uká-

zal cestu všem potomním průkop
oíkúm osvěty Pravý bojovník
za pravdu bájí své přesvědčení i

tenkrát kdyi předem ví ie
jej nemine Hus

znal tehdejší církev Věděl ie

straze aby konečně ivornt t do-

máhalo svých práv Šlapaných
takovými stvůrami jako je Bell!

Nesvornost trIstiní sil nízká

žárlivost a prospěchářatví mezi

jednotlivými vůdci to jsou kletby'
jimiž americké dělnictvo trpí a jei
ponesou pro něj v nedaleké bu

dpucnosti trpké ovoce Známky
toho vidíme vevlecb částích Spoj
Států Dělnické uniové hnut'

théma k předoášce té obral sioýcb - ba naopak oni jaou ješti
stečně oetečoost poctivých voličů
kteří sa nedostavili k volebnímu
osudí aby bájili svá práva a bu

doučí práva svých dětí

Tajnosti zpovědnice"
Vdovec 47 roků starý še dvě- -

— Z' Wilber dovídáme se ieProti novému charteru stáli po
ráda vše odpustí pro oejhnusoější

horší neboť škody které zloděj
atvíno svým způsobili jsou na

dlouhý čas nenahraditelné a stát
Texas měl by proti těmto velko-zlodějů-

zakročili bez váhání a
okázati jim že třebas by se kryli
pod jménem "počestných obchod-

níků že nestojí nad takooem

ma nitkami (dva chlapci 5 s 7
roků staří) který má dobře zaříze-

ný obchod v jednom městě vs
WiscOQSÍnu kde nínu tlA~t

litikáři ze femesla a korporace
kteří ai dotud z obecenstva těži-

li a za to nechtěli dáti obecnosti

velmi mnoho ae tam mluví o před
oášce Dra lšky Přednáška od-

bývá se jíž tuto sobotu 3 října a

sice ve 3 hodiny odpoledne ve

bylo toho třeba pustit se do boje a

takovou poloviční mrtvolou jako

je tam demokratická strana?

Řek nenávidí Turka alb nyní
b s nim bratří proti Bulharům
Dvě "šlechetné" duše se našly vé

společné nenávistí proti Slova-

nům

Kdyby státnická moudrost ipocí-vsl-a

v trhání toho co odpůrce vy-

konal demokratická strana by
měla tolik "kStátníků" la by a

nimi mohla Missouri zastavit

Farmerský kongres si prohlásil
pro přímé volby spolkových sená-

torů lidem To jest jedině správ
ni zásada neboť v mnobýcb stá-

tech volí spolkové senátory jeo —

peníze
Vcdck stríhrarQ Bryan a zlaťar

Clarke stále ješii klusají vedle

sebe v obioaké kampani Ale ani

tento prapodivný "tým'' nedoveze

Johnsona k vítěznému cíli

počalo nabývali tak silných zákla-

dů a tak širokého rozsahu že ka-- žádnou náhradu

zhovadilost pro krvesmilství pro
otcovraždu ie má při ruce rozhře
šeof ale to ie nikdy neodpustí

kdyi někdo sáhne jí na kapsu na

její bezedný měšec To věděl

Hus a přec co nejrozhodněji vy

Wilber Opera House" Vzhledempitalisté dostali před ním strach a Politikáři ze řemesla postavili
k tomu ie nejen Wilberští občané

češi přeje si touto cestou najit
družku starší pannu ve stáří od 1

30 do 40 roků která by si přála 1

míti dobrou domácnost a jei by ai
vzala na starost řádné vychování

se proti charteru t té příčiny že

každá městská výhrada měla býti ale I okolní krajaoé velice ae zají-ma- jí

o osobu Dr lšky jenž zepodrobena iniciativě a referendu stoupil proti svstokupectví proti
prodáváni odpustků proti poutím

Nejsme li dosti opatrnými ae
svou potravou ulovíme si snadno
oezáživnost Dr August Koe-oig- 's

Hamburger Tropfen vyléčí i

ty nejborší případy rychle a jistě

všech stran ae líčí jako nadoby- -čímž by byla ovšem každá příleži
zázračnému zjevování Panny

počali čeliti organisacf vlastní
Kdežto ale v orgaoisacích dělni-

ckých vidíme na všech stranách

boje sváry třenice organisace
kapitalistfl drží se hesla: všichni
za jednoho a jeden za všechny a

tím způsobem v posledních něko-

lika měsících utrpěly organisace
dělnické mnohou těžkou porálku

čejně dovedný řečník není po
chyby ie účast' bude veliká

tost k bůdlu pro politikáře ze ře-

mesla ztracena Také onen od

dítek jimi byU by dobrou mat-
kou Dobré upřímné srdce a ně-

jaké vzdělání aby někdy mohla 1

téi v obchodí Vypomoci iádou- -

Marie Za to jeho tělo opálili a

stavec jím i zvolení úředníci nedo
— Předplácejte se na coy Jenom opravdové nabídky '

duši odevzdali ďáblul Bud ti

svatí otcové na aněmš kostnickém

v ďábla nevěřili a pak bylo mluve-

ní jejich: odevzdáváme duši tvou

drieli své předvolební sliby aneb

tikdož zpronevěřili se na zájmeck

Předplácejte Ba "Po-
krok Zipata'' ponze $100
rteié

ar zaslány jsou na "Pokrok ZáPokrok Západtt pouze $1
roéaé padu" Omaha Nebjejíž následky se budou muset po občanstva mohli zbaveni býti 3


