
cizině nové zkušenosti abv ve Upravení Železničních sazeb jak návrit do Ameriky Jiný kraPokrok Západu světě který je tou nejlcpŠÍ univer doporučeno presidentem Koose jiný Život jiné poměry Projc
atou rozšířili svú obzor nabyl veltem nalezlo mnohých vřelých jsem již také cizí země jako Ně

l'l)IIIJHIIKI) nKi tu nových vědomostí V českém

Výlet do Corpus Christl v Texas

Komu Čas a prostředky dovolu-

jí měl by použít! přítomných laci-

ných cest a vyjeti ai touto vý-

pravou na slunný Jih kde nejen
Že hodně nového bude vidět! ale

mecko Francií Spojené Státy azastánců % nichž na prvém místi
dlužno jmenovali znovuzvolcoéhollhllahaii tm KLI 1III„II„ 1„ světě literárním je to pořád ještě ao iwOJoraas ale prcce leoom
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kdy! tak projíždím rodnou svouzjev výjimečný zjev jejž nutno
uvítati i radostí a který měl by
být! i jinými následován Na

rijicflptltm by mail - f 100 peryaai zemí tu něco zvláštního mě k n
ě M i i iiŽním uodntbím a krásou bříro

předsedu poslanecké sněmovny
Caooooa kterýž o důležité otázce
té vyslovil se v republikánském
kaukusu následovně:

"jednomyslné mínění lidu iest

pouta ly krásné památkv tvVVCIlXzř KAŽDOU TftKDU
České poměry namnoze přece jen hrady ty malebné krajiny kdy i dy okřeje Účel cesty Je Nová

Česká Osada u Corpus Christf
kde výprsva několik příjemných

ffiarTjlaratelsM Spol Poircln vidlrn tu cílím jak vše jest mi tak
úzké mělo by to vliv rozhodní)
blahodárný milé a že všude sem ako domaVA JlUlU fwdlUl
Pan iíavlasa mešká ovnf ve jen to se mi nelíbí Že zde oenIQg Hll Hewsri ul - Tiiifon 291}

dnů stráví Zde každý příležitost
bude mít! se přisvědčit! čím tato
krajina je Čím v krátké budoucno

že kongres má moc dodatkem k

zákonu postarat] se o lepší pro
středky proti skutečným zlořádům

stávajícím tak aby výrobce a spo-Iřebovat-

mohli naléztl rychlejší

Spojených Státech Co nejdříve
bude se však ubírali na studijních1'talpUlué $100 na rok žádných vzdělávacích spolků

ušlechtilých zábav lediolm té
svých cestách do krajin jiných do st! bude Z Omahy se vyjede vměř místem kde dorost aneb muži

a levnější prostředek než máme nalézají jakousi zábavu jest hosti úterý 5 prosince ve 4 hoj odp a
do Corpus Christi --se přijede ve

f mltl dodávkou pof tovot SIOC

blum pru Upujana MUiy i Kanadu li OC

Střední Ameriky Ale před svým
odjezdem pronesl o Českém životě
v Americe několik pravdivých

nyní b míněním tímto I iá sou nec fam se sedí různé řeči oř
čtvrtek večer Lístek lam 1 zpětCweta llftí hlaním liřímě spočívá na koo pivě se vedou jen aby řeč nestála
dobrý na 21 dní bude atát pouzegresu naše strsna majíc moc konečně z mnohého už jen pivoOliáAkr

slov která zasluhují pozornosti
nevšední jmenovitě se strany naší
Mluví nám totiž pan Iíavlasa z

mluví aneb se hra í karty a pod aaaoo Z každého místa na se-

veru možno dostat lístek slevený t
jest především zodpovědná1' V

další řeči dovozoval Že zákony by A kam jinam jít? Na ulicích lest
bily? liniii' k nlijiiiliiAvco prilowiy Jtw ti

fit ilioiiiiN oliliiíkf nliyiV)iit vtilltiwll utitth"
!(( I l A i UK A lit Át r ě ~ sice za tři Čtvrtiny jedné cestyduše a eho úsudek v mnohém po mely býti stejně spravedlivými jak prázdno na nějaký ten sport není
lllljn I imiwi" l iiiilliw n ' M

rj fcl INI Bl

j i Hi I ul blulinyfrtiil Amrli a Jiná řMlá

Hlt li Ml I Iři pltllIH Kil kliMl UVIřl JllAlil dobá se stanovisku jaké my jíž vůči korporacím tak vůči lidu penet a tak Jedině hospoda bývá
Druhá a to poslední výprava t r

vyjede tg prosince První výpra-
vu budu doprovázet osobněkdežlo

několikráte zau jali" — Pak c tu e neboť nemožno prý utlačovat! po
mini n 7 )riii iimiixi iinjiifiimcrfi mim
mi'' juk twIUnu iililAku lilll l jřu Ciiny
lil'k li 'lul! iJiIiU iiliniiil mui liolu nu

cdcioím programem
denník české sociální strany úvod letilýml a nespravedlivými zákonv Zajisté jste se již milí Čtenáři(Miltiil

fiinllii iMmáx ní slova drjhé z p Uavlasových na druhé budu míli zástupce Ojednoho nemá-l- i přivoděoa býti dočetli o boji který vede národ
r - — - _

tt nJIrKniřiifJ kily koulil nu poliš
uctí iiiriBii "Mic ny íidlur' a lH nilii tu "uloss" a dodává: "Potud citu pohodil a zábavu jednohokaldého

bedlivé bude postaráno
poiiroma na všechny
Cannon vyslovil se úplně v sou

český o spravedlivém bojí národ
ním o vleobicné právo hlasovací

jeme p líavlasu tedy dnes Jindy
)ill J V r X ll I ' rVUIllíl (lnllmi lilium
J y řlltlll lillIlIlUVnl }ls IřlUllkll Jínili Itlli)
i i'ii nliillll (ilniiii'iii" nit limik imrlif vuilii

S L Kostorvzvíce Ale to pravíme iž nvn :urďuiiin vicm prniii tv lolik inimlitii plutu hlasu i náhledem presKooievelta Jelikož se boje toho účastní Širší
191 1 So 14 St Omaha Nebkterýž ak nesčetněkráta se vv VrStVV lídil CÉtkéhfl ni-n- t ftnehvv
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Slova páně Havlátova jsou pro
nás zadostiučiněním velkým zado-

stiučiněním Psali jsme podobně
jádfíl nikterak si nepřeje aby se le Čechové zvítězí Nemohu vám

loto mocné politické hnutí vylíčit
'iiiiy pnu jnuiiiRiiiriiuii nu mm m yui) vit drahám stalo ně aké bezpráví

bezpočtukrát Ale čeho se námPokrok Západu nýbrž Žádá pouze aby Železniční PrémieUk jak bych ai přál ježto nejsem
Omaha Neb za to dostalo? Sprostých nízkých

nadávekl Vždyť pokud mv víme
do něho náležité zasvěcen proto
jest as mi zmínit! pouzu o tom co

společnosti jednaly poctivě a spra-
vedlivě vůči lidu t poctivě a věrně

šetřily žákonů S náhledem Can-nonovým-

utlačováním korporací

I těch "pět nejvíce osm nadávek
jsern viděl a o Čem jsem přesvědOmaha Neb 6 proslnceJ905

Ct čtenářům nabízíme letos opět

linií iicltif€9 ÍJuhH
v jedné řádce" bylo adresováno
nám Nedbali jsme jich ovšem v

minulosti a nebudeme dbát! v bu

Cen Hoje tyto stály již mnoho
krve zejména v Praze Největší
vínu na krveprolití tom má na

nespravedlivými zákony uvalena
by byla konečně pohroma naI iGskaťÉmn poygimnnU !

'—— '

PKČÍHKÚV za doplatek 15c
VHLKÝ SLOVANSKÝ

doucnosti všechny souhlasí zajisté každý svědomí pražská policie kteráž
Víme že nadávkám a Špinění vým brutálním jednáním vzbuzupoctivé smýšlející občan Než

korporacím nemůže a nesmí býti
V těchto doech započali jsme ueuvaruje se tu nikdo kdo má

J v lidu nenávist a pomstychtirozccýiáoím úcta všem těm oilim odvahu mluvili přímo a bez obalu dovoleno aby jednaly nepoctivě a vosi jež každým okamžikem hrozíodběratelům již dluhují za časo Každý evropský Člověk jenž řekl

za doplatek 15c

IíIÍSIIÓ LIDU " 15c

Ku prémiím jsou oprávněni všichni
kdož sobě předplatí na rok ku předu

V úctě Vyd Pokroku

propukootiti v míře netušenépil déle jednoho roku Doufáme nám tu kus pravdy odnesl si v
nespravedlivě i lidem i aby jej
libovolně odíraly jako až dosud

činily Tomuto má býti učiněna
Mnoho lidí jdoucích za svou poŽe se všichni vyrovnají i oimi v odměnu kus sprostoty Neušel vmností přišlo zcela bez příčinydobé co nejkratšf t(m vyvarují konečně přítrž a sice úpravou do a nevinné k zranění ano jedense nepři emností aké by im za i

tomu proí Masaryk neušla tomu
slečna Masarykova neušel tomu
p iíavlasa který bvl nazván "ne

právních sazib a vládním dozo sklenéřský učen" byl dokonce odaté vzešly kdybychom byli ouceoí rem
policisty zastřelen Tento surovýdáti dlužné obooay ku kollekci zvaným reformátorem" Na zákonodárcích nyní iest Čín policie rozzuřil lid nejvíce aV úctě Vyd Spol Pokroku

Prosba o pomoc!
Na najmuté farmě u Lonadale

Minnesota shořely mně letošního

Ovšem všechny tyto nadávkv aby se postarali o nutnou nápravu jaksi jej pusilnil k dalšímu vytrvápocházejí se strany která na té Výmluvou a planým předstíráním lému spravedlivému boji Krvavé
že kongres nemá práva u věci téV PUAZÍ UZZPOCHVBV HNID TAK 8K dsmonstrace (rvaly v Praze po ně

úžasné znemravnělosti našeho ve-

řejného života v Americe má lví

podíl — proto u nás ku příkladu
zakročit) nepodaří se jim vícevloy neutiší Příliš mnoho bolest kolik dal až konečně vo enskou

roku obilní stohy tak že jsem byl
neštěstím tím uržen do velké

bídy Prosím ctěné krajanky 1
spravedlivý požadavek lidu uml Přesilou z ednáo bvl jakýsi klidbudí jen útrpný úsměv a nane vý

je nastřádáno v lidu pfílii mooho
utlaSovaoého odporu A poméry
oeachylujt ae ke ktidoěof a tiieof

Po příkladu hlavního města Prah v
še klidné omíčením projevované

ceti

dopis z Cech
konaly se demonstrace i v každém

rodáky by mně dle možnosti ně-

jakým dárkem přispěli neb nemám
ničeho k Živobytí pro svou rodinu
Dárky odešlete redakcí tohoto'

opovržení '

A Článek svůj "Spravedlnost"
vetsím městě českém a nynf přite nálady Uaoek prol T u Ma

aaryka o potledoích boufích v ti pravuje se vše na všeobecnouuzavírá tikto: "Kéž by se to za Králové Městec 10 list
pie za rovoé právo hlasovací stávku 1 Život na drahách bvl v listu přijměte za ně předem mém -

otištěný z vídeflikého Wegu ve
mávání důtkami dostavilo co nej-

dříve! Kéž by jimi zamávaly tv
Stále ještě dostávám "P Záp"

Vždy dychtivostí Čtu milé ty
srdečné dílfy V úctě

mnohém ohledu velmi zajímavý
Železniční zřízenci aby se domo' bpravedloostr posledního týdae 17IÍ VAC NOVÁKmasiy česJcého lidu kéž by iiž zprávy od svých krajanů a tu po hli zlepšení platů začali jezdit dleukazuje nejlépe jak to dnei vypa

dá v čeakých duiích Nám x dáli jednou tabřměly vůči těm různým každé cítím jako bych žil a nimi předpisů Nádraží byla přeplněna
íúňxmůnÝ Životnízase v Americe Doufám že mno zbožím ač je po týden ani nepři- -

travicům duší: Až potud a ni
krok dále!" — Jsme povděčni že

pozorujícím v rozrušení ty zápasy
v nichž za pravdu a právo zapla hému čtenáři tohoto listu taktéž

f1 sVal JL c iHhw =a Jst vapřece jen souhlasu docházejí vý jsou milé zprávy t naší českéceno bylo ji! krví — nám aipofi 11 til VilLaaťtfrn arrtltffrif rt nuiArtititii tvíttia

jfmalivoiy stály ra všech kolejích
a okolo nich loudavě ale jistě že-

lezniční zřízenci konali svou služ-

bu za různých směšných projevů

křiky p Havlasovy Je nám to vlaiti a proto jsem se opět odto jeit útěchou že v rozhodném inkériokollv )ak pro unito tuk pru ny a
J!fy 1 vfibix) pro knliiého od kojmica %f po

hodlal něco napsat! ač jen prosté
důkazem že aspoň někde je dobrá
vůle Kéž příkladv táhnoul

tnri: lAk LunU) doktsitl avoil rkirulmu
líCWoit a allu v XmpotMuHh iiHiihiíimiIi kila

okamžiku spojily ae ve staré naSÍ
vlasti všechny ty nesčetné strany

o naší zemi ywmiy jmu tony innitiy 11 nul kUin Uluu-IioIdU- íu

fi 11moci byli mlženi Jnit tirljnmii
že jezdí dle předpisů Tak se
stalo že vlak který dříve dorazilPoslední můj dopis do P Ztčeské k jednotným projevům A i:iium (iukiíhi mi rroiu uy iiiom mni

rtMintt v %kmM láhnv tuhoto lku tUn au
kterýž sem psal 1 velkou opatrno do určeného místa za 34 hodiny mnohdy rdJJ ntilniíiKiAoé niiuicl a li'l-Caanm- u

rnrUUiuja lihva iiuo S30U riw
A lahvi ĚliitlíL mtitři ir„ lukinkillw nMimiA

stí za noční své služby na voině potřeboval k tomu nyní dle před
Padesátý devátý kongres

V pondělí v poledne zaháleno
aby mě někdo neudal byl dosti Zalia vyila:ino katukullf pw otalrfnni

oliuiMtt Mr
obmezen Nyní se však cítím

pisů třeba 4 dny Nyní dostávše
přídavek jezdí již zase svým ob-

vyklým způsobem
IIumopathlo Modlolnea)

Prok Iohn Vvuukbylo prvé zasedáni 59 kongresu tak trochu na svoboděneboť isem
ež iest uznáváno všeobecně led se dostal šťastnou náhodou ač P O Box 1858 New York CityNež musím již dopis svůj ukonním z nejdůlcžitějlích shromáždě úplně oprávněně dle 6o po jed
ní zákonodárného odboru vládního noročol aktivní službě 1 vojny

domů Snad není šťastnějšího
v dějinách této země Padesátý Česká lékárna a pošta

čit neb nemám k pokračování v

něm již času Činím tak s přáním
mnoha zdaru a štěstí všem kraja-
nům a přátelům a 1 přátelským
pozdravem trvám váš

devátý kongres jest republikánský Člověka na světě v tu chvíli kdy
převážnou většinou V senátu počítá kolik jen hodin ještě bude

mu setrvali "na vojně Než lec
josrf Stepán

mají republikáné většinu 36 a v

poslanecké sněmovně na S
většinou touto budou republikáni

kterému který prodělal tříletou
službu při vzpomínce Že za chvíli
se octne v civilu bez peněz besrozhodně kontrolovali zákonodár-

ný odbor a půjde li vše hladce

VvhlMtmf U
kAruík pro

neJtipriíytiřJM
přípravu

recept & vftoch

lékařb

Jlt5 Whf
Uailftv pll!
ni tialaám Thé
pru pria a
PráSky proll
boluim hla-

vy po Me

zaměstnání v pokročilé iiž době llllnivflriiif! i I liWt ibudou moci prosadit! vše co si roční a le nemá žádné vyhlídky ~~ +budou přáti

že kone£ně padl ten starý blud
české politiky: idea "státního prá-
va" spojená nevyhnutelně a obno
vcoím stavů a důležitostí šlechty
1 Palacký Hieger a Tomek dali se
oklamat šlechtickými sliby a plá-

ny) hra šlechty s národními city a

nadšením trvala celá desítiletí a

tříštila síly i kalila obzory konec
ně pli projevech za rovoé právo
hlasovací Šlechta t zvaná "česká"
ukázala se v pravém světle takže
dnes není pochyby o její Čistém

vlastenectví: spojila se proti české

politice se — — šlechtou něme-

ckou Základní blud české poli
tiky padl a snad dnes v domáhání

fřinittuiht frdva více energie bude

vyvinuta spojenými silaai nei se

jí zbytečně vyplýtvalo na živení
bludu česká politika jde na
nové cesty kéž by se ul vyjasnilo
na tich celtách!

V ťHICAZaKCM itNNtU "SťBAVI- -

dlootii" uveřejnili v sobotu min

týdne úvodník "Pravdivá slova"

i oěhoi vybíráme pro lajtmavoit
tilkttri úryvky 'Spravedlnost"
píleí "Pan Jsa tlav'aii jeden i
et]niJao!jt!ch pfítlulníaa mladil
čtiké literární gooersct jit jed-

ni tu i tich nemnohých českých
literátů kteří st davedli vypravit)

ta hraok Čk# aty niihfiaii v

do budoucnosti není as volně u Pokládáme olx5 ju mituii po iNejdůležitěji! otázkou s telil srdce a v tom okamžiku by zůstal vlmtot vsítit! nrJrtlcfnU(dfky trozluštěním se bude kongres sa- - snad jelti na vojně vSciii kitnX Jakkoli jfl uatf tib- - +
bývatl jest ona pravidlovánl že- -

já jsem byl na tom dobře neboť Ve (1110 2 HtOiJ (MHljVIMI x
itám vioMiuhH ejméiiA cavá- - Iezaienfch společnost AI do jsem ihned nastoupil na staré své

Vxuraý a tUtl sařliranedávná se zdálo le šelemifnf stul Jme VtJíťiumtl ia hx1(Iimju 4routu IJyl jsem vljy jaks osu
magnáti najdou mesi republikán vjiwinio Janu Ilurtrlovl Jo Xdem hnán do světa a tak i nyní

pekařský obchodPerkm Ir IaUnvruvl Joa Vo- -
jesdím— ovšem ia obchodem—po
té naši krásné lenil 1'rolel

kýmt seultory a kongrctnlky
dost! ochotných stvůr jel by lne
moloily kaldou opravu i nántavu

uitkuvi AM Novákovi Jw

tituloví Ju suMv Kuvitlltise celou Šumavu a Krkooole i
ilík j Víik' Kaitav'mu a dar-

„vtailt

Itud J Kirclmorjioé kraje sešil jsem se a mnoaamýšleeou ve směru tom presi-
dentem Koostvcltenn Ncl lid bes

Viní clilcla Kuiisřuí diky vit-11-

hými jíl byli ? Americe aneb 1 ktjul sát4vy i'atttili itrbohledu na politiUou vitu schválil jvjícli lolrnými A tu vidy roko v čís 1504 William uljakkoli u itlar au 1'tii'inilistanovisko Koosevcltovo uk nad- - val! jsme livé o Americe skoro KfaUnl ulal ilntfa kilfi nalfti nlha hU-- r Olivmi KaUilinl tl%
to! i jednomyslně le alla iřá ilnal( kiMiA u Kiribaar Ztiull liksldý kdo Ism jíl byl vyslovil Ailv řarMtá ihutuá 'iHui Mállom drah viachos chuť stavili Piřiitajfil¥Ur¥J Qmyil le lam opit poUde roltfiiy auiťliby i thtui kuUa ms f cenu spravedlivému a nutné at ho to a to nabude ide idrloval

1 L I lilimu tupveil itaj(cho ita1 1 jl stát i) dllám naději na briký Itt U J KlItrilNKIl


