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Dnea možno říci už 1 určitostí bystém bude působit opačně Lidni ačte-l- i dítě tyto věci co Kane

ruský nedívá so na trestance niže postup boje za vieobecné revné10 i něhoř
V Jedné i prvních svých odpo kterak a předsudkem Na mnohé

právo hlasovací nedá ae zadržet!

poctivá Ať tedy ve "Svorností"
uznají také jednou že chybili— a

nechť začnou a nápravou Může-l- i

"Uprmdlnost" tiiknoutl dcnnl
hned dva dobré a literární cenné

romány "Svornost" nemá výmlu-

vy proč by třetího dne po této

kapitola nezačala hnid vedle blbé

věfJI ni mé "reformy'' "Svornost''
napsala totoi

divá se jako na oběť biůzovlády
carských diktátorů Nedá se na-

prosto myslit) že by tento pro

naprosto ničím Jest koneční na

čase aby atará lež o nlmectví
Kakouska byla vyvrácena Slo- -

vaoaký lid nedá se více klsmat

'Přečtell al mnohá pinička
ráda nějskýten napínavý románek
v novinách snad to tak hrozné

následky nemá aejmena když

středek k potlačení a zsitrašeoí
hnuti revolučního působil Kuskýho krváku i otiskováním cenné nenechá al urvat právo svého

spravedlivého zastoupení v kru-

zích zákonodárných Chce míti

národ k nýnějlímu svému posta
ven! dolci cestou vývoje Dlouho

tajená a potlačovaná bolest -
trabt by jinak noviny ani oeodbf
rala

rovné 1 sprsvrdlivé zastoupení
tsm kde pro vleebny 10 utváříTedy na české laoy "Svornou" nedá ae více utlumit Výkřik po

pfispějo aii v mnohém k vyjasnění
náhledů o Češích amerických ve

ataré vlasti Pan Charvát přispí-
val v Prsze povídkami hlavni do
"Národních Listů" a do "Práva
Lidu" a již tehdy mnohé z jeho
prací otištěny byly i v Časopisech
českoameritkých V poilcdol dob!

vyjel si sem na zkušenou a více
než dva mísíce ztrávil hlavni v

St Louisů Oklahoma City a v

Chicagu "Český Oklahoman"
vedle jiných jeho pozoruhodných

jrací přinesl I první jeho ame-

rickou povídku "Za mořem' jež
slibuje že pan Charvát jda vždy
ve Šlépějích svM)0 učitele neocitne
se na acestí

— V robotu zavítal k nám ná!

přítel p V J Vaniček pozemkový
jednatel pro íirmu Bohemian Real

Eitito Co v Lahoma Okla Pan
Vaniček přinesl sebou vzorky roz-

ličných plodin vypěstovaných v

okol! Znojma Dálo nám sdělil

právu a svobod! je příliš silný achca vrhnout! potupu t vcikcré
této hanby? A bude česká lena
mlíctř Schválí mlčením pravdu
teto hanbyř Anebo "Ženské LI

sty' Jel pfináScjl romány títerár
ní cenné oprou ao této pohano

jménem ten čeakoamerlekých?
A Ida aspoň" tentokráte dojde

mol výkřik ohlaiu u vtech lidi po

čtivých? dl pochopili poctlv(!e
nemohl Jinm v raněném srdci un
vřítí bolest t ubíjeni české duse

Žo musil jacm oihodlt vtech Žo co nejdříve budou pozemky
by ohledy lbych pfloamatoval tamní společnosti patřící prodány

takže kdo by hodlal zubezpcčiti ti

mocný protote vyzněl najednou
éo srdce milionů 1 1 Zajímavou
jest zpráva o knězi uaponovi o

témž který vedl před čucrn děl

nictvo ruské k zimnímu carskému

paláci žádaje o umírnění aociální
a politické poroby jak známo

zdržoval ae nějaký Čas v cizin! a

vrátil ao dokonale přeměněn
Praví že jen cestou evoluce

možno dojiti ke kýženému vý-

sledku a hlavní podmínkou všeho
že je klid a pokoj v zemi Chodí
od továrny k továrně a obrazem

cara v ruce a maje dosud silný
vliv na dělnictvo získává doati

svých atoupenců Pokrokové

kruhy jeho jednáni jeho odsuzují
Změnu přesvědčení ku které jak
dokládá přišel v cizině vykládají
mu ve zlém — Doufáme že ruský
lid přes všechno to Čím se proti
jeho osvětovým snibám pracuje
i přea to co ještě se chystá dojde
svého cílo linutí pro lidskost

právo a apravcdlnout nedá už se

zastavit! ničím

první t plíci) proč na Čechy
americké díváme ae tam ve staré dobrou budoucnost nejlépe by
vlaati poněkud i patra Zda více

lidí shodného imýllcnf promluv!

literární práce "Svornost"kdyby
byla poctivá mohla tak učiniti
dávno když ae vymlouvá na

nutnost krváku (ač je to výmluva
lichá a průhledná) mohla vedle
něho tisknout víc kterou byla by

lépe srovnala ao avou ctí Anebo
a tou problematickou cti listu i

lidi za ním lépe se shodovalo
tiěiěol krváknř Jednání "Svorno-
sti" v plíltím týdnu budo mi nej

lepil odpovědí
Dále navrhuji aby "Svornost"

) oststoi časopisy začaly důrazní
a aoustavnl llehst krváky I nízké

pudy onlch vrstev Čechů ameri-

ckých Jež vyžadovaly al takové
hnusné stravy Očekávám že

také "Denní Mlssstel'' vedle svých
nepoměrní leptích románů bude
tisknout I jeden román zcela lite

rární ceny '

Jen tak lze učinit první krok k

nápravl Pokud krvavé čteni

vsakovat ae bude do duli tisíců

je vlochno snažen! marno A

pokud "íntelligcnce" bude lho-

stejni
l'řed několikaletý v čtaké 1'lzoi

v Chicagu prý lantasie pobouře-

ných davů vybájila si pod zabed

něoým krámkem tajné chodby
loupežníků málo chybilo a bylo

by dotlo k zlým věcem jež byly

by vrhly na chícsžské Čechy

povlit horlí než Jakou mají Vlaii
a Negři To bylo působením
"románu" oné doby vycházející-
ho ve "Svornosti" a líčícího práv!
tsjné skrýie a chodby vražedných
lupičů

Nestane-l- i ae náprava můžeme

udělal kdyby se výpravy která

pořádána bude dne 19 t m
ao stejnou rátnostfr

zákony a vlom též ukládají so

břemena Pofsdavek slovanské

většiny v Kakousku je nejvýl

spravedlivý a Že stane ae skutkem
v dob! nedaleké dá so předpoklá-
dat! už dnes Ačkoli proti vše-

obecnému právu hlasovacímu z

mnohých míst se brojí zvláltl v

kruzích velkostatkářů přece jen

převážná vltlína 1 ním aouhlasí

Stane li ae skutkem bude rakou-ak- ý

abor zákonodárný vyhlížet!
poněkud jinak Je jisto že pak

stsoe ae pfevshou slovanským
1'atnáct a půl milionů Slovanů

mělo by pak svých zasloužených

354 zástupců devět milionů Něm-

ců 148 a 958000 Kománů iď

poslaoců l'ak by nemusel si

Žádný národ stýskst že se mu

děje křivda a náiilí Z těch 134

slovanských zástupců bylo byt

()% Čechů 69 1'oláků 56 Kusíoů

19 Slovioců xa Srboqhorvatů
Ze 16 poslanců románských) n
Vlachů a 4 Rumuni Nepřátele
Slovanstva děil se dnes už po-

vážlivého tohoto lakta Dosa-

vadním systémem volebním ne-

celá třetina Némectva hrála v

Kakouaku prim Více než dvě

třetiny Slovanů neapravedlivým
volebním systémem byly potlače-

ny a umlčovány Nyní eoad ko-

neční po dlouholetých zápasech
po prolití drihoccné krve lidské

po mnohých a mnohých obětech

Oni promluví vím toj jaou
súčsstnil Pozemky jsou výtečné
rovné oroico je dobrá Obchod-

nicí v Likwal kam se většina rolmezi těmi tisíci lidé ktcll rulu

nických plodin dováží vyplatilihujl ai obdivu i kteH mohli by být
plíkladem tiiícflm Čecha ve staré
vlaati a tl Jedinci nesoesou aby

do této doby půl milionu dolarů

hanba tltuca byla i hanbi jejich
za kornovou třtinu (broom corn)
Posledního výletu který pořádán
byl dne y pros zúčastnili se iAle budc-l- i mlčet čtenářstvo

iilt liš

jinonárodovci mezi jinými též pp
Ch Strock W Johnson a J Rutt

"avornosu nezavedeni opravu
"Svornost'' i nevykřikne-!- ! i bolest

jiných duli pak viru již i já První dva ze So Omahy Téměř
poprvé taehveju se a zeptám
sam eebet Zprávy oNobiil

- mna prcce už bylo by na

všichni nějaké pozemky zakoupili
a každý může jim smělo dopsat! a

na pozemky tamnějŠÍ so zeptati
Cesta z Omshy tsm i zpět stoji
pouze $ n 55 z Lincoln $1005

— Minulého pátku navštívila

nás dlouholetá a vážená přízniv

Vletí tpozďé?
A pak raději dejte ml hodní

hodně oeta v té honbě nadávek Chtěl-l- i by se kdo sáčartniti tohoto

výletu nechť dopíše na F J Va

kyni našeho listu pí Ant Vítám-válov- á

z Druno Neb Sdělila a

námi avojc strasti a radosti a dle
ukřižovanému jako tupiteli ameri

nička care of Pokrok Západu
všeho soudíme že obchod jde

ckých Čecha 1 odejdu nemaje
ni té útěchy abych sl mohl lích
Kxorlare alhiuii ex oaaibus

Omaha Nebbude dán spravedlnosti průchod
— linutí pro hlasovací právo šíří

se a užasnou rychlostí i v Uhrách
— V UudspeŠti udály se v posled

nostrls ultor
očekávat že dříve nebo pozdlji
dojde k podobné ostudí Prozatím
denní záznamy z policejních a

juvcoalních soudů poučují nás
Neboř potom viflt budu že nic

' Hosté v hotelu Praná"

Během posledních několika dnůnedovede pozvednout! oněch tlií ní době opětně četné demonstrace

ve prospěch volebního práva ubytovali ae v hotelu "Prahaco z hanbyi že oevyvitaoe již ani jak ae vychovává lid "Sindy
ky' poučuji nás jak vyrůstá gene jejž vlastni chvain! známý hostin-

ský pan Vine Dobrovský mimo

četné jinonárodovce následujíc!
race

Mezi Američany působ! se

krajané již do Omahy zavítali:zamířeni Ikodných vlivů tccli po
Vác Šindelář Prlnrcme Frank Pavlívlstných "dime-novel- U nás
ček Matlán Tichota Da%ci 8 VCechách jsou spolky na pálen

přece jen ku předu Pomalu ale

jisti Pani Vítámvásová dlela zde
za důležitými obchodními zájmy
Tišilo nás srdeční toto setkáni

Pan Dr Vojtíšek vrátil se v mi-

nulých dnech ze avých cest Dlel
bní mísíc mimo místo jsa za svými

zájmy v Missouri kdež blíže Holi-va- r

vyměnil íirmu v ceně $13000
(přes 300 akrů) za smíšený obchod

avéhootce p Jos Vojtíška v Ely
la Pan Vojtíšek v zájmu svého

zdraví nucen jest vzdáti se obcho-

du

— Min čtvrtku navštívil nás

Vdp A W Němec kterýž ai do-

posud byl duchovním správcem
katolické osady v Geranium Neb

Nyní vypomáhali bude Rev Bro-

žovi v Dodge kterýž poslední
dobou stižeo jest trapným revma- -

krváků Jen mezi tak zvanými Svoboda Jom Ponut Atit Hurt Able

Anton Dozbalift Clia Pavlík LouIm

Sazeči vlech listů píšících proti
němu zshájili stávku jest to

celkem 16 čisopiů z nichž od 4

prosince Žádný nevyšel Dělnictvo

napadlo kanceláře časopisu "Iiu

dspeati Ilirlap" kdež vytlouklo
okna a vniklo do tiskáren a

všecko zničilo Obyvatelé domu

toho atřílcli na dělníky a revolve-

rů Po tuhé srážce byli útočníci

koneční policií rozehnáni Není

dosud znám počet raněných ale

předpokládá se že je jich počet

nemalý — V den zahájeni říšské

rady ve všech téměř větších ml

žurnalisty českoameriekými vy

skytnou ae bezectné kreatury
fO Kálal Vcrdlfre Frant KříZ a man
želkou John J Koubal Jamem Blatnýkteré maji tolik drzosti že jc-fit-é

omlouvají onu literaturu a přiklá

po mně nittitei
Potom vělit budu že zahyne

me že utoneme v této zemi za

zvuků nadávek aproitoty nevy-

davte Uch květa i plodů jel
zajistily by nám zde Čestnou pa-

mátku A v archivu amerického

čcšstvl krvavé rdít ae bude list
oné zločinné literatury Hat

jenž jeit klíčem ke vlemu co
--dnea je zlem

#

Je nemožná pravá dobrá litera
tura mezi americkými čechyř
Jen letmo plehlďdn&me doklady

opaku ony doklady jichž aám

jsem byl svědkem

'Wtnnitt JÝwovfkH" nedávno

plinátela román Jiráskův "AVi

hltJy tiikaou Ignáta Hermanna

"SpraveJnosť denník otiskuje
atále romány a povídky mého

dají zásluhy jejímu působeni — -
A lidé ae ještě najdou kteř

maj! tak málo cti v tile že nechce

John ftezálck Frant Hoiikovcc Fran-

tiška' I louko vec llriuio John Fiala
F J Hetnřn Uralnard F J Průcha
John F čejda Josef čejda Howell

John Meutl Frank Vondra JK Koza

Clarkson I J Kudrna Wahoo Vác

Čížek Miicolii Jom Holoubek man-

želkou J F Oborný John Voslka

Schuyler hoiú Jštraka David City

so jim viuet a uznst ony nesčetné

stech Rakouska zvláště v C echyby jež tu jsou a jež by tu bý

nemusily tismem Rev Němec zdrtí se vchách uspořádána všeobecná po

litická atávka a maniíestačnf de Dodge delší dobu

- Téhož dne zavita) pan Vácmonstrace již BQČastnily se ve

škeré vrstvy obyvatelstva za všeŽaluji a volám po nápravl Kašpar mlynář z Prahy do Oma
obecné nrávo volební VelikáKdyby hlas můj jen deset du5 hy za obchodem Dle usměvavé

zachránil Šťasten budu "Clovlk ochota a kterou vyšli této poli jeho tváře soudíme že pan otec
tické stávce vjtříc všichni občanéodvrácený od fipatné knihy jentotce Jana Klecandy a právo nyní jest s "byznisem" úplně spokojen

— Ve střídu dne 6 t- - m vrátil
současně uvelejnuie Kaise i Kle bez rozdílu stavů dokazuje žejaku hřílnfk odvrácený od hříchu

M Stčch Milligan Ignác Klíma

a yn JoaVodchnal Jame Puzderka
Coinstocki Frank Fiala Kavenaj Ant

Konojiánek Winnerj Fr Novot nj?
VVexton Anton Pltela Colon PÍ
Marie Vágner Carrol Frank šulc

Cretcj V Kašpar Prague Nebraaka
F J Soukup A Knan J Tomřák

F Toiuřák John Nochyba Tábor
Kmil Holub Tyridalt S I)

V M Splrk Morlan la
V J VokalCha VokalCubaK'art
Josef ftedlvý HoHtomlcej Jo Plk

hart Klatovyj Vác IkxouSka Iubuoj
OtUie MaruSka Jiříkov Čechy

candu "žntki liti vybírají ais a ten kdož získán pro knihu národové rakouští jsou dostatečné

vychovaní a zralí pro důležitý
se z potnlek po východě náš spoludobrou jest nikoliv Člověkem poKaise Mschira Legera a jiných
pracovník a přítel p Jan Havlasa"WtW aavděčila o loni tento požadavekkáni činícím nýbrž člověkem

který nalezl cestu k své duli a tím
zcela spokojen novými svými zku

Klecandou šmilovským i jinými RUSKO Šenostmi Navštívil v posledníchk dobru"nnl tiskne Kaise "Otvfta Amtti

éW právi prinálf mou delší prá Na Kusi jak se zdá všechno je
dvou měsících opět Chicago a St

Louis xa jel si k niagarským vodo
A snad poprvé v živote po

na nohou Docházejí denně zpráci AmnUr luSfm ul stech článků povídek kritik
pádům a tti neděle pobyl v Ke- -

vy a menz se uoviuame ze vzpoudokončil román llohumila Havla nevím čeho odkládaje péro cítím
ra vyvolaná carikými vládnímispokojenost nad tím co právě

waunee Visu svých příbuzných

Vojty a Karla Mašků Ač zván

jest na všechny strany vždy nový

ay "KtuMHtkt lhtyx takový

malý lfteček dokonce maji pochopy vzdor stále sostřujíclmjsem dopsal Snad přece jen

Vyděláváme to!!se potiacuicim prostredkam neaičal jsem dílo dobré a přece
mi a novými svými přáteli nezdržídá ae nikterak utlumit ani u nensnad aapoft někde almě nepadne

Šit Naopak jitřeni vsrůttá a zana skálu
se jil dlouho meii americkými

Čechy maje zamířeno nyní da

jiřnf Kalifornie a do střední Ame
sahuin i tam kde poklidil se l'Utiiii In lov 1 Ml ki2elm roli!

nám ki 11 vttUMtitn len iHikrivk
viríui revolučního hnuti ne ♦vi u uok ry vk u MUikuu u

b tl u h M t th jliviim kwliii M V

UM 4 á uit kMu IK lir)o hittlltky Zlt
Í1U1110 mtlLttJl 1141 tutti 'lit i (k

moloým V Moikvl vymyslili
JrJuii Ji4ué sa fekrwlul rentu

(kUaae tíral Vetrrit drA

riky Při druhém touto svém

pobytu omalském ubytován jest

pohostioou opět u rodiny p Ha -
carští diktátoři svláfttnl prostře- -

řilv"(o U Hrl lliiil Muky vnuk- -ck k potličtnt revoluce V

překlad Ku Praerwy Tetmajera
moderního básníka polského a t d

Jtn "Svornost" sloji tu ve své

hanbi lémít osamocena a i nl její
Čtenáři
Tu I tam oavaly se jil hlasy

bych
I díl návrhy na opravu

nejen mrskal chybyi nule ade

jedeni uávihnl
A6 "Svornou" tuuiuilleU ne

cítím k nl nrpMuMvfi Je ml I ho

stejná pokud jde o mne — je mi

jl lito pokud jvl o Jjl tuaeclll

Vím U jl láiem nohu nepadlo-ní- m

i nadul tuho il ona jde

tueii lidi míla ty jU Uubilj

rešovydo mlet ve vsdáUnotli i to mil lnutých čttich vodí doiorcl Ire- -

OIAOA KOBB TAMrí Iřiu Cl):
- ZáravtA a panem iiavlatouititue aby ukáiili i vllda neMilky na prodvj kaldou sobotu a

přijel 1 Chicaga nový člen naši Vrank VliNk tln4 a tu ki? lt Ul 4 '4 St
tu Uk Sel

neděli al do 17 prosince 1'litné kilutmá v úmyttu ničeho odpouštěli
naopak Je potličovacl systém redakce p Otakar Charvát Ač

mlád pan Chirvat liuriiul žák
al da nltlduíclho pondělí lv
né jiidné da jinýck míit a prodj
kildýpátvk U ťiplol iulotmsce páni Itavlasův má sa sebou přec

hodil přiotitit Podle všeho ne

má vláda srdce svého národa

Mlkké srdce slovauské ja vidy a ul n heiký koutk pláce a alpládte S l) ťaikhuttt O A lértlnm it nul it UU'k 1 i't
dAkladuě vnikne da nakho livotaklidím připadl otořeno pro131a raioaut M Omaha itij


