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platí ae denně za 8 hodin práce Svolávací výbor pro první vle
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30— 33 záři Každý upřímný vlech Slovanů ale oikoliv jejích O podrobnoitl pltte as řliiltwlei l)H MHU II Blili KK !! Itehpřilepeni celní známky odatoupil

zpit Po prohlídce tvého kufříku japonská ač očekávám od Žida již rozbití!! "Svornosti malé věci ro
předem tuto odpověď: "Dobře takléz jaem ustoupil cekaje na zni stou nesvorností oejvětil te roz

Slovan je vítio každý nadltný
pacovolk pro ideu vleslovanskou

nsjle na ajezdu pole na němž bu-
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positivní práci Minulosti nevzpo V lásce upřímné slovanské
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První nale zastávka byla v Siouxatartí Nímee který ceatoval do

chybujeme až do doea i my a

vzmužme te k pilné práci jíž by-

chom povznesli tami tebe
pro lekci hudebních umělců v

City la kde jsme společně přiNimecka jít nikolikráte ze jsme Good in hardChicago lil Pan A Haíduiek

redaktor La Grange Ttx a pnocovali ve spscí Pnllmsnově káře Ku vletlovankémo a žurnsli- -vlezli do vozu I třídy Na ná

o vydělané tvé sousto přítel a lim

ovlem i lvi rodiot Pěkně to Itm

pokrsčuj Souted souseda bratr

bratra udává jen aby mu vyhoal

peníze c kspsy a co my rolnicí
dráhy Cb & N W která námmítky mie ie máme vystavený Kmíl j Motís z Ifallettsvillestickému sjezdu zve tvolávscí vý

bor vlechny Slovany zva zástupbyla bezplatoě přidělena k volné
mu používánímáma za oomiró tich dilstiJ
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Babka Ir Halamíček a II Do

stal redaktorDruhého doe nale ceata vedlaMáme podporovali tyto mizerné water and good
ce a redaktory slovinského tisku

slovanské spisovatele zve vlecb

oy vynikající slovanské hudební

umělce a malíře dělníky farmáře
bfdácké tkébyr Když rolník po skr západní část lowy a lllau Za Chorvaty:— Rev Oskar Šu

sety a do Walerlowo So Dak ster pan Eduard Piskulič a Ke vtvé úmorné celolýdoí práci přijede
do misii aby mezí známými po Dotyčoi krsjioa te mni mnoho ne řemeslníky zástupce vlech pod M D Krumpotii in soft waterzamlouvala pro množství jezer a půroýcb národních nábožen Za Malorusyi — Pan Prokopněkud pookřál tu jest blldán se

viech ttrao o čemoými podlými močilů Město Watertown jsem Marfurt Hev Jot Czaplintkyj
shledal velmi úhledné a pokročilé F Jsbčsnko a pp redskioli

ských politických pěveckých
dramatických zábavných atd

spolků a jednot zve zástupce
vlecb kmenů ié veliké nalí tlovan

ačkoli léž lež! v blízkosti jezer Made hy SVVIFT & COMPANV

Ifstek na II třídu odvřlils "Do

pekla t ním vždyť na takovém
vlaku nikdo lístky nepřehlíží a

každý si může vlézlí kam chce!''

Uvelebili jsme ae tedy v prvnf tří-

dí Ale i tu nenalezne ílovík

pohodil takové jako ve vlaku ame-

rickém Zdali náhodou nikdo

proti oimu sedl musf mít chudák

cestující nohy tkríeoé a mi li na

neitěstf nohy tak trochu dělil

jako na příklad mám já zkusi

chudirka jako oni nebožáci mu-íe-

na Ipanilském skřipci i'o
desetibodinoé jízdě nalézal jsm te
konefini na milé česká půdě v

Chebu a za dali! čtyři hodiny ocitl

jsem te u tvých milých rodičů
V Katovicích klefl tonuli jíž v

časopisň''Svoboda'' Pravda"
přec at zde již krajina poněkud Za Poláky:— p Dř W A

lpicly zdsli tí ztjde na tklenku

piva Dá-- li mu ji tsloooík jesl

pik zuřivě pronásledován kde

kým Ale jako tousedé bídným
udavačům odpovíme i my jedno
myaloěi "Nebudeme ničeho od

Hwlftovo Prhle millo Jeat nejlepdm mdlem Jskbol Iss ku prsní prádla amění a nabývá leplfho rlzu Godlewskí redaktor St Louisské rodiny zástupce čecboslova-n- ů
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žili do Clark S D první to osli Velkorusl Slovínců Chorvatů redaktor St Louis Mo p S K
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a jak dalece 10 vy bez oát vydrží Lund Lea J Ageney měli připra-
vené buggy u aamého nádraží

obrací svolávscí výbor ku
Sdružením v New

a p Vladislav Jakubowski
Za Slováky:— p Jan Spěvákte My tvi dostaneme kdykoliv a JONH LlřlDER velkoobchodník lihovinami

má oa sklaili
Musím ae léž zmínit že nás bylokdekoliv neboť my firmeří bobu York v N Y Cltvediod O v

Pennsylvsnii a v han Fraocíikti
redaktor t N Yorku p Josef Zá

řecký a p Jan Nitkadík nemusíme již dělat otroky
některým obchodníkům a ntchati

36 osob totiž výletníků rozdíl-

ných nirodoostí Město Clark

jest sMelnfm měitem okreiu téhož
Za Velkoriisy:— Hrabě Lody- -

fílefaj stará wwlmú i Somácl ?lsa Mři iie od nich kopali a přitele nale

jména elektrickým osvětlením141 Tolik ničemným udavačům

Ca) jakož i ku vlem Slavjanbfi-lů-

v Chicagu Baltimore Texa

sil lovi Michlginu a jinde kde

zsflná vleslovanssá myilenksj
klíčil aby se svými delegáty ns

genský 1 New Yorku a p redaktor

časopisu "Sviť' v Brídgeport
Connna srozuměnou I

zvláště ale proslulou zr 1881 0 FC4JS Tiylor
Zt jakost víeho zhoZí ae luft alik jsem iíž předem sdělil do Záležitostí Srbů Bulharů a!

stavěl Uem ten svůj dům a myslel

lelephooern a vodárnou Mimo

to jest tam velký mlýn pět skladů

(warehousůj a máslovna Nale

dopolední vyjíždka byla krásná

avlak odpoledne k zlosti nás vlecb

zd te dostavili a vt tvém okolí Telefon 1815 120? Doualas ul OMAHA NE9

Obavě ie anad ani ofpříjedu
Poměry jaké zde jsou chci tuto

vylíčit dle vlastního tvého náhle-

du Jak výtlovni pravím chci o

nich uvésti pouze ivůl náhhi a to

pFedtviftn o pjrnirech fdejlfch
jak daleko jm je mohl seznat ta
tich níkolik nedil mého zde po-

bytu nechci niktertk tvrdit ž

bych tlm posuzoval povlechnépo'
méřjr v Čechách panující Jeden

Slovínců obstarávány jsou jejich
prscovalí by hojni Slovanů najsem že mám nyní tvoji sterou

te vlím odbytou Ale teotokrlte sjezd přijelo
jsem tt notně přepočítat Ooa je 1 ismoějticb rolníků spustil se Svolávscí výbor nikoho nevylu

časopisy:
Dosísy a přihlášky adresujte:

Hynek Doitál

předseda tvolávaclho výboru

izio Emmet St St Louis Mo

teď horlloežli když jsem aežeoil aroplav Spol
Sev-nemecké- ho

Lloyuu
Po parolodí:!) expresních oe)rych!cjlf ízda pfet

a my musílf pomýllet na

návrat k domovu vlasloido káry
která do 14 doby oslím černým

Nyní prý musím táž koupili do

staveni vle z brutu nové fooévadik2dý mí aajmd evoj vlastni ná
sluhou proměněna byla v ložnicimi nedala pokoj pravil jsem jízor o jisté vlci kdyby louže věc

more za j dní 15 hodin a 10 minut

SfKW VOltK A HltnMKřS
FrMliié ilnprarn uo tfnhlfrl) prMnfi'h parnMIi--
"Hmlrt Wlihlin 11 f"! Wllhi Hi lir~i" Kionurlni Wllhuln"

konečně: "Nule ostroj te a poje Po společné večeří ve městě aposuzovalo osob pit deset aneb
deme do Westoo kde ti koupímvlce bude o nf podáno tolikéž roz trochu rozumování jsme te ode-

brali dosti brzy ku tpaoí Byl
rrmritmut Mpr po wiiinu--l droatfitUMitrch psr k ll fcmH UŘtnmvle čeho jest třeba" Ale te Ipatdílných náhledu každý f potuzu QiitiiT'n w mvtm iipii h "rjMii hiciimiih "hinliiiwá" "MriMa" "Sritrlkémt dniim" "KiMinla hlíi+rl" "PrliifcMM irmmm "

nou jsem te potázal Tem prý ooa

D M:ál & M MĚ
II i řlerct ul Onaká Cti

vymínl a vámi oový ruín zhoto-

vený kořltký postroj ca starý

WIUU nU nhníir 4iWui-atrSkt- lrf

tlMi 4ii4iii Mjr a rai SkuJI

Jících bude tvrdit že náhled jeho jsem velíce překvapen výstavnoatl
ísrem a bohatostí půdy v Umně)nepojede a taki prý od nikoho

ffliuiu puiiutsl upraaiki('i
astr(loa)mol duprara

t íďi snliťi — wnllln IuIm Vrtnu liánu K Alhi llt~l i _ nlim okolí Krajina la jest mimiWeston nábytek nechce Ti prý jí

Jest správný Ji chci pouze uvé
ti jak dalece táhá moje vědo

most rozdíly mezi ponrěry ameri bob'bI unldi I J %Af k)U a KMlpalutii en aul olrafu m sudali kmotra kterýž mustl platil vlnitá půda černohnědá at spod
kem jílem a jesl schopna phnélckými zdejšími Českými Až te pokutu Tak vida ty ženské) On jELItKJJLS & CO 5iiroadwayiNew York

-- Cillsvnl atnatlé pro MpaliV
HÍÍLAUStNIlJ J St Cil řt

důkladní seznámím 1 povšechný vlímají ai neblahých těch táležiio
stí vlce nežil muíltl Hlel Westoo HOBTH-WESTE- HH DBiBitni poměry českými pan vím je

vylíčím dle pravdy tak abyste Itl obchodníci mohli utržil oějskou

úrodu jakékoliv plodiny ve aiřed

nich tlátecb pislovaoé jako pit
nice ječmene tpaldy ovsa kor

ny Inu brambor prosa Hmoty

jetele mil lety a vojtélky Vlečky

ty plodiny jsem viděl a byl jsem

čuj ain každého věrného upffm
iého pracovitého vlatnrb'h9
Slovana ardcčnl ku sjezdu zve za

jediným účelem aby it aúčastnil
práct ve prospěch vlech Slovanů

Nyoěj&l válka rusko japooská
uškodila vleslovaoským ídeím

vzhledem ku sporu rusko polské
mu- - Než chladni i věc posoudí-
me lu oznati musíme ie oespráv
00 jest uráželi jeden slovanský
národ Km It vládě druhého náro-

da slovanského tvé sympatie jež
nic vlatlné orzrnohou vyitlovuje
me Vždyť ruský oárod sám ti žá
dá svobody od cara a jeho vlády
a ti Kusové kteří zde v Americe
dlí 1 větll částí oMli ze tvé via

sli pro poměry jak4 pod ruskou
vládou Jsou domovem v celá rusk4
žili Milujeme-l- i tvobodu psk ji
musíme Žádat i pro bratra Poláka

kieroul mu ruská vláda (ne lid

ruský) upírá
Musíme býli důslednými U

pffmný Slovso miluje Poláka i

Kusa ale spěchá pomocí ntlačo

vaoému— v tomto případě— Poli
ko Nezapomínejme že na dale-

kém východi v prvních fadicb

tu slovku a nyní dostanou to obměli jasný ob pravou před
ebodoíci v Lincoln To jsem dosudstavu o drahé vlasti rodné na níž tím

zkrácení tunu

zlepšená obnlnha

Dnnl ehlcieaký svtiltal vlak vrJIWI

HAMBURSKO-AMERICK- A LIIIIE Vpouze já tám ale takých te najdetak vroucni mnozf vzpomínáte

ti nové vlasti zámořské jimi překvapen Pleoice jedinábrzy vlce sw
v 7JQ rSao niito v iflonao vttelNež málem bych byl zapomněl byla chyboá neb byla polkozeoa

rzí ala jcltl typala 10 st 10 buáiů
Naříká te zde povšechně na

dřinu při hospodářství ale kdo je 4a pHJile! it Ibleaca
Mleéaet tatt adiiole celá rek ararldela ipxlral a Evrepet dvea
aratkwvyml Uaeml %r}rfAMki Jlita s New farka da Hambaraa

IMh djlU vt Mrrtek v attMrfa
poděkovali pánům Mscbkovi

Físberovi za správné vykooáol
Deanl Ht ťaul Mnpla espreMal vlak

vvlfid! v 710 rao místo v aM T Uaipo akru Cena lamoějtleb prainl
kterých již tam mnoho není je od

tlm vlaalnl vinen 7 Zajisté ja ho

tpodář sám Uvedu Jen olkolík práce zednické a jích phdavači p uiDiiuriBnr ipin ito atiuini cimrtth i rtnieba pHJIMi 4HI Paal-M- pls

vebol maJfHrk dbrnnuo aaoanoat MI(Á3 tunHpoInčDoat a vbytaf mrt inrtl$ao do #33 čistečol vzdllaoiNěmcovi za jeho nás pobavenímenlfch Drloado kde by mohl
Cla I Overlaad llmlud do Ckicace v lírbto laoa vr llká nfie"rn! parnlkf labrnulld M dvoulrotitmvřrb narolodl

tvými Iprýmy dále) firmě D K kr La Jkib Takový pi parolodi ap ůda stoji od 15 do I30 tt ttav
bou od I33 dofao Pastvin jest

poniMin earyidcb aviucaanuov
Uaájlaáspiiecaott OhledniPbtlpt za dodání potřebného dffvl Tiaaui přeplave a eea Obratle ae sa

Tifi ver má spad vtty atasa Daleko

Jeda aa aipad a Ckleaga do

Ombvlam jtlíl losi a dobytek jsk jaema ttaveboího materiálu vesměs jeo

oejlepiíbo tsk ie tesaři neměli
HAMBURG-AMERICA- N LINE

některý rolník oleifit až dvl hodí

oy času deool pfi dost malém vy-

dání Začnu oejprve tím hlav-

ním a aíce vodou Za 39 ilerých
Čili 60 Korun koupí se tu železná

pompa "kolem"' jak ji zde o a- -

viděl nachází ae v dobrém stsvu Morta Wtsura lo mfiftťlalti
a pfinílí slulo ý ožitekani nejmeolí příležitosti nal bru

IvfiU tfttmr 1401-- 3 Fáma llZ Clark nale cesta vedla d0čet jakož i jednateli firmy té p


