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znávám za hodna jednoho nebo
dvou dollarů ročně kterým moŽ

ná ke všemu ještě nadávám to je
svoji cenu

toho jsou stále se rozmnožující
kolk Vohn rátlkjr nechť Jku

taslánjr poU Jedaoduchou adrcaou pouae tak-
to t

Pokrok Západu
Omaha Neb

dického blouznění ale čím více

jsem o tom přemýšlel a pozoro-
val následky takového rozkolu
tím více jsem přicházel k tomu

kooperitivnf elevatory rolnické I mírně řečeno bezcharakterní
Slova ta neplatí jen o "Pokroku"

Málo nyní zalétá do světa zpráv
bojiště v Asii které by měly

kruzích českého farmerstva po
číná se nahlížeti že kooperace jestzvláštní zajímavost Na řece Šakc ale zrovna tak dobře o "Katolíku"

nebo "Šotku"' Jsou lidé Že nekrokem v pravém směru a nejnoeŽÍ armáda Kuropatkinova a Oya- -

oáhledu že nečiním dobře Histo-

rie našeho nešťastného národa
poučila mne o tom Že jakékoliv
třídění ve veřejném životě a spo- -

věji intelligentaí české rolnictvo vmova proti sobě v zákopech a jed
okresu Salině Neb usiluje o za- -

na 1 druha se patrně obává zapo- -
mohou kněžím na jméno přijít
těm kteří se k víře hlásí nadávají
blbců a pitomců ale vzdor tomu
shání se po katolických časopi

ožení svého vlastního elevatoru ečenském chování podle nábocíti útočný postup
aby se vymanilo z podruží soukroZ Port Arturu jen málo proniká ženského přesvědčení je záhubné

nejen celku ale i jednotlivcům
Proto jsem nikdy své svobodomy

zpráv věrohodných neboť Japon sech aby si je přečetli a podívali
se co v nich zajímavého

Omaha Neb 23 listopadu 1904
X L U l- -l J lUltfg

Klíč k úspěchu lze vydobyti jen
prací

Čím více se baltická eskAdra
k Port Arthuru blíží tím víc to
srdce mikadovo tíží

GenerAl Stessel až posud ne-nahlí- ží

proč by měl v Port Árt-
huru pakovat svůj kufr

Colorado se skutečné přičiRuje
poctivě aby dělalo naší republice

ci zumysine zamávají pravý stav
Jiní zase se vymlouvají že nevěcí ale takovou zpráva věruhod slné přesvědčení nezapřel a vyža-

duji si pro ně takového respektumohou ten Či onen časopis odbínou obdtžela ruská vláda v těchto

aký dávám katolíku protestantudnech a od ní dozvěděl ss celý
nebo mormonu

rati Inu také dobře Jákupř
bych hrozně rád jedl alespoň jed-

nou za týden mořského raka nebo
svět jak to vlastně v obležené pev

mých vykořisťujících podnika-
telů

Tyto kroky v kooperačním smě

povedou v budoucnosti ke zrušení
soutěže která je9t kletbou lidstva
a jež dříve či později bude odátra-něo- a

kooperací neboť soutěž míní
ve skutečnosti:

"á musím podříznout! svému
sousedu krk aby on ho nepodříz
nul mě"
To jest co lidstvo činilo od ne

pamětných dob a činí dosud ku

Náš lid je ve svém jádru dobrýnosti vypadá
ososa s majonézou ale když ne vlastenecký a k sobě příchylnýuen btessel hodlaie podati
mohu tak krátce bez dlouhého en kdyby nebylo těch novinářcaru bezpečnou zprávu o stavu

pevnosti a posádky o zásobách filosofického uvažování pomyslím ských Štvanic které ho rozdělil)
ve dva tábory stojící v takzvanéma spokojímpotravin a střeliva o výsledcích

bramborovou kaší nebo chlu

pátými knedlíky ss zelím Kdo
veliké své Škodě nemůže dosáhnout toho aby od- -

posledních útoků Japonců a vůbec
o všem co má důležitost pro
ruský národ obětoval na to jeden
t nejrychlejších torpédoborců za-

kotvených v přístavu obležené

bíral některé noviny které rád

v celém světě ostudu

Nesmíme předčasní jAsat že db
mokratícká straaa je zabita ne-

boť ta mi život tuhý jako kočka

Skoro 85 tisíc většiny dostal
Roosevelt v naší žírné Nebrasce
To už mohli to voličové také udě
lati jednohlasně

ČÍM VÍCE' SE PŘHĚŽUJE KAPSA

Johna Bulla japonskými úpisy tím
se zvětšují jeho sympatie k asij-

ským dlužníkům

n r t

Lidská historie až do našich
dob jest obrazem neustálého boje
mezi sobectvím a sobectvím mezí

čte ať je jednoduše nechá být

dosahuje po něčem jiném
uchvatitelstvím a uchvatitelstvím Deru li si noviny beru si tako
a není proto divu že historie lid vé které mým požadavkům adu

ševním potřebám nejlépe vyho

pevnosti
Lodice ta nazvaná "Rastorop

ny'' unikla japonským lodím pří
stav obklopujícím a vplula do čin
ského přístavu v Čííu kde kapi
tán odevzdal svou důležitou depe

vují Vezměme si tento příklad
Mohu li si za "stejná peníze vybrat
porcí bramborů na loupačku nebo

aaDozenskem "přesvědčeni na
extremních koncích Běda tomu

'

kdo by ae odvážil pokusit! se o

nápravu Ten ocitne se jak

říkají "between the
devil and the deep sea' a dostane
namydleno od jedné i druhé stra-

ny Má-l- í býti toto zlo kdy od-

straněno musí se podsekoouti u

kořene a tím kořenem jsou novi-

ny V těch to vzalo počátek a v

nich musí začíti náprava Pokrok
v tom směru učinil částečný po
iáttk a rozumní a nepředpojatí
lidé měli by snahu tu uznati

Vzrůstající počet jeho odběratelů

posiluje mno v naději že se toho
dočkám až dojde k uskutečnění

výzvy velikého pěvce ''Slávy
dcery'' jenž již před 50 lety volal

f

"Cesty mohou býti rozličné je-

nom vůli mějme všichni rovnou'

IEPUL1KAN5KA STRANA DOBYLA

veliké vítězství ale s ním vzala
Si načež torpédoborec vykonavši

pórci krocana s nádivkou a mám

stva jest ukrutná a zhýzděoa tako-

vým množstvím lidské krve jež
prolita byla v sobeckých zápasech
jedootlivců a v sobeckých zápa-

sech národů

Lidstvo se zbaví té kletby kte-

rou trpí až po dnešní doby jedině
kooperací
Tato míní společné dobro a

určený mu úkol byl potopenna svá bedra také velikou zodpo
krocana radši tak si ho jednodušeDepeše tato stála Rusko $300000

ale patrně ze měla plnou svou poručím a nevezmu si brambory
abych pak chodil ze sousedovy

vědnost- - Kéž se jí zhostí k dob
ru amerického národa a příští jej
vítězství bude ještě skvělejší

i

hodnotu neboť ruský národ se

porce krocana nádivky uštipovatni dozvěděl a 8 ním ostatní svět
JAPONCI SE CHLUBILI ŽE Už CO olizovat omáčku a při tom křičet:že chrabrý generál Steisel jest společnou pomoc

nejdříve vyvěsí na brány Port "tenhle krocan to je mizerné jídstavu s posádkou svou vzdorovali Kooperace povznese člověka z

lo to by neměl žádný ani do ústbahna sobectví a nízkosti k bratrještě dlouho útokům Japonců a že

bezpochyby se mu podaří udržeti ství které ve skutečnosti dnes —

ač hlásáno jest v mnoha spolcíchse az dostane se mu pomoci buď

Arth uru nápis Toto místo zrně
nilo majitele ale

předčasná ta všecka chlouba
v tom japonském táboru
jak je vidět nestojí už
ni za starou bačkoru

Nejdříve dAvali Japonci Stessel- -

od baltického loďstva aneb od Pak setkáme se všichni na jed— není ničím jiným nežli prázd

dát Moje brambory jsou jinší
"požráníčko"
Uznávám že jest správným

náhled že katolíku patří časopis
katolický nevěrci nevěrecký a

pro estant že má hledat svou du-

ševní potravu V novinách směr

Kuropatkinovy armády ným slovem

Kooperace míní že lidstvo bu

nom poli krajanské a bratrské
lásky a dojdou mezi námi splnění
jak slova Kristova "Miluj svého
bližního jako sebe samého" tak i

Toto obětování torpédoborce
vrhá jasné světlo na nutností jaké de pracovati v míru a pokoji a v

lásce k dobru "šechněkdy ve válce nastanou Několikwvi muicsicni pan mesicni po
zději týdenní a konečně třídenní válečných ruských lodí jest uza Ano k dobru všech!

To jest veliký význam koopevýpověď ku stěhování ale on se

ten sledujících Tím je povinen
svému přesvědčení Ale vzdor

tomu mohou jeden druhý i třetí

nauka velikého Ingeriolla jenž
hlásal "Vyhledávej Štěstí svého
v Činění jioých Šťastnými"

vřeno v přístavu pevnosti dvacet
tisíc mužů s bezpříkladoou hrdin-nos- tí

již téměř pfll roku vzdoruje

race
čítti i jiné slušné listy které ná

nechce dosud hejhat Což aby si

zjednali některého chicagského
konstébla aby ho z Port Arthuru

Dnes slabší v zápase životním

nynějším systému soutěže nemi boženské přesvědčení neuráží ne Chlad podzimu jest obyčejně
soaží se je podvrátili ale jsou příčinou revmatíokých bolestí ježlosrdně jsou Šlapání a deptání v

prach silnějšími dnes hlouček pouhými novinami totiž mají za

tam pateronásobné přesile Japon
cft jsouce zbaveni veškerého spo
jení s Petrohradem a Mukdenem
Prolhaní a úskoční Japonci hle

děli této odloučenosti posádky
využitkovati ve svůj prospěch a

rozšiřovali do světa zprávy o zou

Nabobů vykořisťuje massy lidu a

se mohou státi chranickými Olej
sv Jakuba jst jediný prostředek
jeoŽ nemocné údy posiluje a bo-le- sť

utišuje

svou jedinou snahu podávali no

viny Statisíce anglických časo

pita vychází v této zemi které
olupuje mnohé o výsledky mozolné

jich práce dnes dělník když šedi

jsou zrovna tak málo katolické

jako nevěrecké a přece je Čtou
ny se počínají objevovati na jeho
ustarané hlavě jest odhazován co

nepotřebný nástroj který již vy
Ůeskó pozemkovd

íalém jejím stavu lhali že generál
Steisel vyjednává o vzdání se
hlásaliže v několika dbech budou
pány v Port Arthuru a jinými do- -

ňal svou povinnost kooperace
tato zla tuto nespravedlnost v

jednatelstvímdobným chvástáním hleděli okla idstvu odstraní a proto vítáme s
raati veřejnost a především ruskou potěšením každý nový krok jenž v Uonostccl So I)ak„

est podniknut ve směru koope

vyházel?

PospéSte si kamarAdi

kalendářů není mnoho
tneSkáte li s výběrem svým
budete klít: Hrom do tobol

Předplatné své posílejte
a ti co nám ještě dluží
ať se také s vyrovnáním
nyní hezky rychle tuží

Každý chce mít za svou prácí
co mu celým právem patří
nuž konejte povinnost svou
jak poctiví čeští bratřil

Pěknou sír si v So Omazi
Cechové tam postavili
a způsobem okázalým
otevření oslavili
Pěkná slova o slavnosti

byla tam v ní pronešena
kéž si je zapamatuje
každý muž a každá žena

Že svorností a bratrstvím
dojdem mezi námi k zdaru
Nul tedy jen výhost dejte
kletému z té síně sváru!

Vládu a to bezpochyby za tím úče
lem aby tato zdržela baltickou race
eskádru na jeií cestě na vzchod

Má na prodej kráioé pozemky v

Rosebud reservaci Cena od $400
do $2000 Pozemky té samé ja-

kosti se prodávají v sousedních
Japonci chtěli patrně také těmito Ha prodej rcnC t Doáíe Co M

katolíci i svobodomyslní a čtou je
rádi Takovým "pravým' časo

pisem snaží se býti i "Pokrok''

Kdyby byly všechny naše časopisy
sledovaly tento vznešený cíl novi-nářstv- a

od počátku mohli jsme
býti ve společeoském životě v té-

to zemi na tom mnohem lépe

Jenže my tady v Americe do-

táhli jsme to oásledkem Čistě pro

spěchářských novinářských štva

nic tak daleko že každý kdo se

soaží být! slušným člověkem a re-

spektovat! přesvědčení druhého

jak se to vůbec na řádného občana

svobodné země patří je prohlašo
váa za ramenářea kaceřován fa-

natiky té i oné strany Udržování

tohoto fanatismu je posláním vět

okresích za $2000 až $ooo
falešnými zprávami v ruském ná-

rodu zašiti nespokojenost a záro-
veň" jimi též chtěli působili na

Hershúv reoč mající 3500 akrů
est nyní nabízen k prodeji Ten

Úřadovna první dvéře k Security
bance 17x10evropské a americké finančníky

aby jejich vláda dostala siadoěji
nové válečné půjčky bez krutých

to renč zahrnuje v sobě částečně

nejlepší půdu v Dodge Co a může

být koupen za mírných podmínek a rica atllaho vdtlku laru-Cajc- tn

kaidlmu kdo pfe-i-m

lednatelttvi naiiofepodmínek 1Gen Stesel věděl o tomto kla
ve čtvrtích o 80 akrech dle libosti

kupujícího Ceny od $50 do $85

akr Eroest Kern & C Cusack

nauocenaKjcn tiauť-n-rkfc-b

obratl podob a rasi
ťUUJ nám hned 161ma Jiponcúv a aby odhalil celou

tu prolhanost jich obětoval jednu
UNIV AKT 00

PS Bt PaulMlnnagents Nortb Platte Neb- - 17x4


