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anaze lodního velitele kap Kjel-den- a

a jeho norvéžskému muž-štv- u

Snahy pomocné výpravy

aby během minulého léta pronikla
k nám byly zmařeny hroznou ne-

pohodou avšak tohoto léta parník
"Terra Nova" po Šestinedělním

nepřetržitém úsilí vynutil ai prů-

chod spoustami ledu a dostal ae

konečně k cíli Výprava pod ve-

dením vévody t Abruzz zanechala

na zemi císaře Františka Josefa

hojné zásoby a této Iťastné okol

nosti děkujeme že netrpěli jsme

Žádnými vážnými neanácemí1'
Fiala-Zieglerov- a výprava proni-

kla až k 8313 atupně sev Šířky
Fiala jejž některé new-yorsk- é

fferara: Vydavatelská Spol Pokroku

1109 J)ll Howarí ul - THofoa 29t
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chudí krmených a ve Spatných

příoytcích bydlících Dále dodá-

vá atatittik Kohert lluntcr že z

tohoto pottn Dřjméné 4000000
)iou veřejní žebráci Více jak

dčlníko v této zemi je na

zahálce bchem roku od Čtyřech do

iesti méiíců Dle atatiítického u

dáoí z pOHledaího centu témÉř je
dna polovina rodin v tomto náro
dé nevlaitní avých domovů Více

jak 1700000 malých dítek je

chudoby rodiča avých nu

ceno hUdati práci v továrnách a

tam dufievně i tfclcanéie mrzaíive
ti na místó aby navfit6vovaly nale

řejné Ikoly a tam ae připravovaly
na ceatu tímto životem Co od

tíchto nclťaatoých chudřromůže
me v budoucnoati očekávali když
toho oejdoleŽittjUho pro íivot a

líce vzddání a dobré výchovy ae

jim nedoatalo? Před nedávnem

vyCetřováno bylo zdraví dítek na

vítivtijícfch veřejné Ikoly v New

Yorku a výaledek byl ten že témřř

polovina dítek tich uznána byla
za poníženou tím neb oním nedu-

hem Smutné to doavédícnl natích

nedokonalých pomřrfl Na jedné
atranfi je vteho moc a to jak již

President a trusty

Minulý pátek řečnil president
Hooscvclt vChautauguaNyařcč
jchoktcrouŽ vyslechlo na 10000
lidí ahromaždivtích ae v amfiteá

tru jest v politickém ohledu nej'

vážnčjlf jakou přednesl od svého

naatolení Mluvil o nauce Mooroe-ov- ě

a pak o kontrole korporací a

obČ důležité ty otázky probral
důkladní

"Nauka Monroeova" pravil
"není Částí mezinárodního práva

jene vlak základním rysem velkeré

nalí zahraoičof politiky pokud ae

týká západní polokoule a jež víc

a více setkává se 1 uznáním cizi-

ny Příčina pak proč setkává se a

uznáním tím jest ta že jsme ne-

dovolili aby zkameníla nýbrž

přiipúsobili jsme smysl její
tsk aby vyhovila vzrůstu mě-

nícím ae potřebám této země-

koule Zkamenění zajisté známe
ná smrt ať jednotlivce vlády ne

bo nauky
fest nemožno Ciniti ai nárokyna

nějaké právo a pak ae vyhýbati

zodpovědnosti za provádění práva
toho Když oznamujeme politiku
takovou jako nauku Monoroeovu

velt poznamtnal Že 00 sám by

dával přednost tomu aby nové

zákony ty byly přísnějšími
Že jest vláda odhodlána rakro

čiti proti jatkátům opravdu toho

důkaz podán byi v pátek v noci

kdy aa 20 svědků obdrželo oballky
k dostavení ae k soudu dne a říj-

na kdy nepochybně 14 majitelé
oakládáren a jích právní záatupci
a pět korporací obžalovaných ze

spoje ní ae aa účelem obrno-zen- í

obchodu s přijímání srá-

žek a z překážení vládním avéJ

kúm budou předvoláni Vše stalo

se tak tajně že překvapení bylo

úplné Spolkový dislriktni návlid-n- i

zabezpečil ai hlavní avědky taj-

ně a předem neboť bylo téměř

jiato Že by ae byli opětné rozpr-

chli jako když do vrabců sifclí

Někteří z těch kteříž prchli do

Evropyaby ae vyhnuli podali své

svědectví velkoporotě zsiím ae

navrátili a vládní tajní dávají na

ně nyní pozor aby ae jim nic ne

stalo

Veřcjnoat chicagská byla překva-

pena nejvíce vlak ti proti kterým
tah ten byl namířen Kozhodné

prohlášení presidenta Ittootevelta
v Chautaugua NY Že jest vláda

rozhodně odhodlána pohnat! kor-

porace k zodpovědností za poru
lování proti trustovního zákona

u pllílo toto zakročení

anglické časopisy označují jakožto
Itala je původu českého a jeat
spřízněn a různými Ceakými rodi-

nami v IJrooklyoě Narodil ae v

Jeraey City jest 30 roků atár a

jest nejmladšfm mulem jenž vq-be- c

kdy vedl výpravu k severní

točně Když byl tři roky atár
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Omelis Neb

Omaha Neb 16 srpna 1905

Fiala vůdce Zleglerovy výpravy
k severní točné zachráněn

' ctli výpravy vtdofytlkfm útrapám

tu zavezujemese 2b přijímáme též

následky politiky té a tyto násled-

ky čas od času ae mění

A co jest vlastně nauka Monroe-

ova? Zapovídá territoriální vtírání
ae neamerických 'mocností oa pů-

du americkou Účelem její jest
Čáatečně zabezpečiti národ tento

před velikými vojenskými mocno

stmi aby neuchitacovaly nové ze

mě ni západní poloukoulia částeč-

ně zabezpečiti nalim apolurepubli
kám jižním příležitost aby vyvíje-

ly ae dle vlastního svého spůsobu

nejsouce utlačovány aneb podma-

ňovány neamerickými mocnostmi

Jelikož stále jsme mohutněli nafie

hájení nauky této přijímáno bylo a

větií a větlf vážooatí Co viak

nejvíce přispělo 1c uplatnění nauky
u národů jiných jeat naÉe vzrůsta

atarč příalovl praví pry Ikodi a

na druhé Hrané je zaae vfieho má

lo vyjma nouze a proto je také

zle Žádoucno by bylo kdyby da-t- t

pozemských na jedné atrané

bylo ménS a na druhé více

Zajistí vSiciini oonAf oiianí
jimž předevtím blaho národa oa

irdci leží plní aouhlaW ae alovy i

Cíny muŽa takových jakým je gu-

vernér J W Folk z Miaaouri

Uvádíme v následujících řádcích

několik jfho jak řízných tak i prav-

divých výroků jimiž mnohého

spícího voliče k lepfií Cinnoati v

plníní občanikých povinností pro-

bouzí Slova jeho: "Když tpaťtí
lidé dostaoou ípatného človřka do

úřadu vtichni jako jeden muž

podporují jej v každém bídném

Čínu který koná špatní občané

jsou apojení dobří občané jsou
rozdéleoí Toto je hlavní příčina

rodina přestěhovala se do liroo-klyn- a

kde ubytovala se v Čís 385
Cumberland ul V IJrooklyoě
navitěvoval Školu a později atal

ae fotografem Když mu bylo ai
roků přistoupil ku aetoině C

brooklynakého pluku Na počát-

ku války ae Španělskem vatoúpil
do řad dobrovolníků a po svém

návratu zvolen byl za poručíka
14 pluku národní gardy avlak

resígnoval brzo aby túčastnil ae

výpravy k severní točně Fiala

opustil fromuors v Norvéžsku 20

Června 1903 siaže ae proniknonti
ku "zemí císaře Františka Josefa"

aby tam přezimoval Měl a aebou

velrybolovce kap Edwina Coffioa

a několik velrybolovců 1 Cape
Cod Věda zastoupena byla ve

výpravě Fialově těmito členy:
K Ií Tafel z Filadelfie C L

Seitz z Evansville Ind William

J Petera od National Georgra

phícal Society (jenž byl druhým
ve velení po Fialovi) it George
W Shorkley z Camden Mc J

Colin Vaugn z Forest Hill N Y

Chas E Rilliet ze St Louis

Francia Long od povětrnoitof
kanceláfe vpolkové John Vedoo

z lioatoun Spencer W Stewrt
1 Brooklyna a Henry II Newomb

t Maaaachusetts Fiala zvolil ai

ioď "America" které bylo již po-

užito při výpravě Iialdwioově

Poalednf zprávy o výpravě Fialově

došly v září 1903 v podobě dopiau

toliko jeden norveiiký námořník

temřtt a to jettl smrtí

přirozenou

KdyŽ již téměř velkeré pokusy
na vypátrání a zjiltění osudů vě-

decké Zieglerovy výpravy k ae

věrní točně zdily ae býti úplně

marnými přichází pojednou z

Honningsvaaga v Norvéžsku zprá-

va že výprava ta byla konečně

nalezena

Jak Čtenáři nali zajisté ae pa

matují bylazesnulým newyorským
milionářem Wiiliamem Zieglerem
v roce 1903 vypravena expedice k

severní točně na lodi "America"

jež nacházela ae pod velením

Čecha Antonína Fialy t Broo-klyn- a

vzdor tomu když již mělo
ae za to Že jeat ztracena byla

nyní parníkem "Terra Nova'' jenž

vyalán byl aby ji vyhledal dopra-
vena Šťastně do bezpečí Všichni

jící ochota dokázali že nejenom
míníme co pravíme a že jam ho-

tovi ji hájiti ale že míníme uzná

vati naSe závazky vůči cizím náro

dům ne méně než atáti pevně na

svých právech vlastních"
_

V dalSÍ řeči poukazuje presi-

dent na to Že jest nám dokázati

že ae nechceme zveličit! na účet

jihoamerických republik dále že

není úmyslem natím dovolili aby

nauky té zneužito bylo kterouko-

liv z republik těch jako Štítu kte-

rým by ae ta neb ona chtěla chrá-

nit! před zodpovědností za pře- -

jejž obdržel Zieglr ř a v neml bylo

účastníci výpravy vyjímaje jedno
mu oznamováno že výprava dobro

pokračuje na avé cestě a Že na
ho norvéŽského plavce jenž zemřel

palubě její panuje úplná harmo
smrtí přirozenou jsou zachráněni

Loď "America" jež vezla výpra nie To byly poslední zprávy od

výpravy až do nedávná kdy ozná
vu oa aever byla během zimy meno bylo její zachránění Chara
1903 — 4 rozdrcena ledy a část

zásob uhlí a potravin vzala za avé

Tak jako hiau nvai mOžk hvti
cvikem sesílen i mysl musí zmo-hutně- li

je li Častěji vc cvik vo-

lána

Vv MMOÍ VAŽÍ K fel SVÍIIO IlíNNÉ- -

ho mládí neb pouze v něm vel-

kými n'j malými pro pozdnějŠI
Život Máti ae můžete

JÍUOfcá M KK kťAMATt O DNV ŽIV0IA

svého pak roky postarají ae o

sebe aamy 1'racuj vytrvale
rázné a úspěchu ae mioouti ne-rnfl- žci

MyttwÍM J koí'at jfeONU rt'
dou tak hlubokou abyi narazil oa

vodu než kopati dv£ poloviční
mčiké atudoy a oedoiíci vody žád-

né

'ltUÍHt HOHATM-V-
Í

i% 1'KAVIOUM

zkázou tomu kdo je zdědil oeb

tak brzy jak tohoto ae zbavuje
odchází od oeho i zdraví a aoudoá

mysl

Ulř) HAOřJI VM VLASTNÍM Nkž

odrazem jiného Iluď ouodvialým
v my&lčnce i o jednání Ntládtj o

laikavoiti neb zvlá&toí výhody ni-

koho oeb tím atávii ae zaváza-

ným a obmezeným ve avé avobodě

UOMNÍVX-I- J heKuilA ŽK K EVOLUCI

již musí rnítí nuže jen a chutí do

toho Než pozor aby nikomu při
tů komedii nebylo ublíženoJioak
poteCe-l- i krevdopálí ae atrýc Sam

n plácne do toho až ae to rozletí

ToovSem bude konce "íunu"
Za minulí kok zavítalo mkzi nás

více jak million přistěhovalců kte-

ří hlásí ae ku viem možným ráčím

pod aluncem Žaludek americký

je pice v zažívání všelijakého toho

mata již oavidleo než a touto

porcí pftjde mu to přece jen po-

malu neb Žid Talián Arab a

podobná nace ae Ipatne zažívá

VOKVI) OIhUnKK MA 2ALULXLK 1LN

a na banku je&tft flákej ten žluťá
Cek nedbá jak to v zemi chodí

Jemu není zlea proto nai ae Itra

(ácovatt jak ae vede neb nevede
aouiedu Oa ví jelikož přece ni
kdy tte papír a papíry jsou přece
toho plny že kotem ného lidí
a Vrade ale pro boha co přec je
mu na tom vždyť a nim tu je jtíte
k ťťtin( a pak naí roxíilovat
a tropit řlai— věc ae am£a( a

proto radřji to nechrne jtk to H'
1(1 Ano auo mul i dobry jen mír

a pokoj nechť pnue tu i po amr
ti a tobě laludeirk roile a ae vy

vlí di konce tvého trvání mitn

atitortiau nrťylti ťi í

piiví tvttiu rk v teto 4lh tle
(íltti4 protpríity nMi4 se v

Kijijj Milci tt pfi ninBu4f o

eaaoviO lidi f n la-ii-

ipct h

U jet {iJjíMi íU wMUa)n

i a lodí Členové výpravy 37

počtem vzdor přestálým svízelům
a zkouškám a vzaor aiounemu

proč zákon je přeatupováo Kdyby
dobří občané spojili ruce své ku

vlastenecké práci pak nezákooilý
element byl by bezmocoý jelikož

počtem avým je přece jen atablím

v národě Účinnost zákona záleží

úplni v tom jak tento je vykoná-
ván Jak povzbuJiti dobré občany
k práci je nyní otázkou největil
důležitosti Oni kteří přestupují
a ničí zákony jsou vždy činní a

pracují kdy řádní občané spí
NeŽ budou-l- i tito jednou probuze
ní pak postup jejích bude nepře-

možitelný Přeje-l- i ei lidstvo mít i

vládu zákona může tuto míti než

musí bojovat aby jí dosáhlo

Stálý je boj mezi zákonem a nezá-konnitos- tí

mezi pravdou a lží

mezi dobrem a zlem Lidé budou

pro zachovávání zákonů jakmile
nahlédnou nutnost toho neb velká

vžtfcioa lidí chce dilati dobřekdyž
dobro naučili ae znáti Nikdy
Jeítě nebylo doby kdy obČtavýcb
učitelů veřejnosti bylo více zapo-

třebí než nyní Právníci více než

kterýkoliv jioý atav míli by býti

učitely lidu neb velká moc je v

rukou jejich jsou-l- i včroi povoláni
svému aoy zlepSovali to co zne-ilechť- uje

Jejich jako zákona

kazatelů povinností je stále udr

žovati pramen toho zákona čistým

neporušeným- - Člověk který v

soukromém životi dobře vyko&ává

oočanské povinnosti na nim spo

flvají! koná tak velkou službu

pro veřejnost jako len který virne

provádí povinnosti své jako veřej

ný útadník O sajiité jako ve-Kj- uý

ufsJnlk je odrsieni aoukro-méh- a

občana tak velejaý tvot

nucenému pobytu v krajích polár

povou pomocnou expedicí
Se zprávou o Šťastném příjezdu

Antonína Fialy do Norvéžska

přichází sdělení o zasnoubení mla-

dého cestovatele Nyní když je
známo že je v bezpečí jeho přá-

telé prozradili jeho zasnoubeof

se slečnou Claře Puryearovou t
Nishville Teon Slečna svolila

ku sRatku v týž den kdy Fiala

ních nacházejí se při dobrém zdra

stupky jichž se dopustila proti ci-

zím mocnostem a konečně Že za-

tím co naukou touto zabráníme ji-

ným národům míchat! ae do věcí

amerických musíme aami pomá-

hat! ochotné těm naíim aeater-skýr- n

republikám jež by pomoci
nalí potřebovaly k dosažení poko
je a pořádku
Možno It jefctě a vřtíím zájmem

vyalechnuta byla řeč presidentova

když slovy přímými a nepokrytý
mi posvítil si na truaty zejména
na trust jatkářský Mělo by prý
hlavní anahou spolkové vlády do-

moci se přiměřené s účinné kon

troly nade vfiemi velkými korpo-

racemi provádějícími mezistátní

obchod Korporace ty tajnými
methodami a protahováním pří

hřetily dlouho proti zákonu proti
truitovnímu kterýž hlavně proti
míru byl namířen a dosud prý
snaží se uniknout! následkům ne

sákooného svého jednání Vláda

odjížděl ae svojí výpravou k se-

verní točně Prvně Fiala setkat

ae a nf před osmi lety a lásku její
získal teprve když odjížděl k da-

lekému eevtru Dohodli se Že

Žádnému to nebude prozrtzeno
al buď dostihne aevernf točny
aneb al oe navrátí - Slečna IV
ryearova je učitelkou v Nashville

od té dobyco ji Fiala prve poznal
roku 1897

ví Od července r 1903 byla tato

výprava odříznuta od veškerého

spojeni a ostatním avětem Ant

Fiala vůdce zachráněné výpravy
v krátkém vylíčení zkušeností

pravil:
"Záchrana přišla právě v pravý

čaa "America" na moje nařízení

přezimovala v zátoce Neplic u

"země císaře Františka Joaefa'
kde loď brzy oa počátku zimy
rozdrcena byla ledy a potopila se
i a velkým množstvím uhlí a po-

travin Avšak zásoby jel od

růiných záchranných výprav byly

ranecháoy zachránily nás před
vážným oebeipeČím hladu Tři

pokusy byly učiněny abychom
dospěli k vyššímu bodu severní

šiřky avšak setkaly se vesměs a

neadarem Vědecké práce jak

bylo v plánu výpravy byly a

úípěchem tišeny WiMiamem J
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