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mu leskly v očích Bledé světlo
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i smov ozařovalo ieho tvář a U dí

Nation Danky ocitlo ae prohláše-n- í

jímž se dokládá Že panuje
v obecenstvu smutný omyl kterým vaje se natí mimoděk vzpomněl

sem si na tváře mučedníků akbanka utrpěla velice na své pověví a Mpokojcnosil sem je vídával v kostelíku kterésisti lianka neudělala úpadek

Zprávy OHObnK

Před svým odjezdem na západ

p Ilavlasa spolu s chotí řídíteli
t I pí Milostinou Burešovou

navštívil Cedar Kapids a lowa

City V Cedsr Kspidsíc! L 1

hostem p W V- - Severy setkal
se s mnohými svými přáteli a al

jen že pro krátkost výměře

horské dědiny malované nav novém roce přeje 2 Ocitla se pouze v nesnázích tím
0'inechže veliká část jistot nemůže bytí

okamžitě speněžfina Mysl vklada Ano mladý příteli jde už takvAcm NVým přízni v

cam étcrnlřftm a čte všecko v nafiem žití Sny máme

Hlas stařičkého veterána

Rt Tyouli Mo 20 prou 1905

Ctřná redakce I 1'řlloXeně najde-
te f 115 namlli "Pok Káp" a
Velk Blovanakí kalendář Vo-ílá- m

vám peníze radčji hticd

byeh nezapomil jak ne totU
mnozí dlužníci vymlouvají VáS

lUt odbírám uZ hekch pár let—
od té doby co zanikl "Chicagská
Vřutnfk"— a Jcm ním Jak ná
leží HxAojen llcickou řadu let
jncin prožil ale nevím Jak to

nyní o mnou pojde necítím e

nějak dobře Nu vždyť uí ml

Je 79 roků Přeji vám aby o v

novém roce vedlo co nejlépe
TOMXS VhOHÍAH

telů může biti uklidněna pooé
touhy snahy den jde za dnemvadž druhé banky zaručily se že

mílkiím život utváří se tak Se pohltí
všecko' a na konec zbude jenom

všechny pohledávky budou vypla-

ceny Hanka tato vyplácla obu £Pokrok Západ
choduje jako kdy jindy hořkost a stesk vzbuzený tím co

předcházelo I tím co ještě přijde
Vstal jsem a čímsi neznáNejvítil piják na sviti

Černoch JJilly Thompson v Dír- -
mým puzen políbil jsem stařečka

na čelo a rozloučil jsem seminehame Ala chtěl ae proslavit
Zasedání 59 kongresu

Dnem ai prosioce zahájil koo

ného Času nezbyla mu příležitost
k navštíveni významnějších spol
k& Ccdsr Kspidských zvláště
Sokola V lowa City byl hostem

proí Šimka od něhož dostal
mnohé cenné rady k své cestě do

Střední Ameriky Odtud odjel
dnes ve středu ráno do Sslt Lska

City Na Nový Kok p Ilavlasa
bude již v San Franciscu Na

krátký čas jeho sdressa bude: in

care oí A Korbel 5 5 'i Harrison

St t San Francisco Csl

V tím že vypije nejvíce kořalky na liyla už noc když vyšel jsem na

světě Diváci kteří byli přítomni htm tohoto roku do Spoj Státůgres ivé vánoční prázdniny Důra

zástupců zssedal toho dne pouze

10 minut Zástupce demokrata

ulici Na nebi zářily miriády
hvězd a v ovzduší bylo cosi po-

svátného a slavnostního Sníh
tomuto pokusu žasli jak mizel za fHo000000 cukru — Lctotol
pohár kořalky za pohárem v útro nával vánočních dárků do Evropy

Williams vykládal oázory své bách černocha Když přiložil k
byl ohromný Dylo jimi naplněno

atranv o celní předloze Filipínské
chrupal mi pod nohama a já

izpomínal na stařečka jemuž osud

popřál blahých chvil jen nemno
41500 pytlúa mimo to zasláno přesústům osmačtyřicátý pohár klesl

na zem a za krátko dokonalale nebylo ani dovoleno aby ona
2000000 psaní

zpráva tištěna byla v témŽe listě Mnozí mu záviděli že tak vesele ho jenž měl sny a touhy a které
co zprávy většiny skončil život ale dostavivší ae mu jen bolest zbyla ze všeho

Novoroíní UpozorněníFo návrhu senátors Morgana mavor města byl jiného náhledu To je tedy má novoroční hísto
Dal onen saloon zavřít a maiitel rie a lituji ze nevyprávět semvzal aenát znovu v úvahu jméno

vání tleno panamské komise De Vzpomínka
něco jasnějšího a světlejšího Je

pravdivá a přihodila se mi v živomokratičtí senátoři staví se hlavni
bude za to potrestán

Hlas české Ženy proti krvavému Čtení

Sám věru nevím proč ale

ty chvíle které nutno nám
proti T P Shontsonovi který je tě A zajisté mnoho těch ve

prožít Ještě ve starém roce počíPaní Anna Sixtová Manitowapředsedou této komise a zároveň
- a tm světě jichž osud a život jehístorii

mého stařečka podoben jako vejce
táno už jen na prstech nedovedupředsedou železniční společnosti VV í 8 píSe nám: Zasílajíc vám

Úřední slib složil demokrat se ubránit těžké předitavě loučení
vejci Není vždy život radostný

A tak teskno je mi v duši — neTohn M Gearin z Oregonu

Ct čtomířNtvii:

Tímto uvědomujeme všechny

přátele a odběratele listu našeho

Že Velký Slovanský kalendář již
MEflXME a nemůžeme jím pošlou-ži- ti

Páni předplatitelé nechť
vezmou to laskavě na vědomi a při
voUi prémii nechť vyberou si ně-

který kalendář jiný V úctě

Vyd Pok Zdp

a jasný a se stařečky podobnými
mému setkáte se často ve svémvýslovně teskno A mnohdy ani

předplatné na "Pokrok Západu"

prosím za odpuštění Že neučinili

jsem tak dříve "Pokrok" odbí

ráme už několik roků a zvykl
isme si naft" tak že bez něho ne

sil se nedostává zápasit se zápla Žití A i mnohému z nás sklá

Schválen byl návrh jimi se

prodlužujeSalmon Hiver na Masce

lhůta k dostavení dráhy o jeden

rok Tajemník Taft oznámil Ze

vou těžkých těch dum do duSe se

tlačících a opřádajfcích mysl v dajícímu účty t prožitých chvil

jen bolesť a hořkost zbude na komůžeme už ani býti Prémii už
tenhle čas snadněji než kdykoliPierce třetí jeho příručí byl jme nec Otakar Charvstnečekám poněvadž jste mi ji za

alali dříve ač mi ani nepatřila jindy Mamo bránit se jim —
nován prvním vyslancem k nové

noraké vládej Mvslili isme Že zasíláme před msrno Da zdá se že přichá

zejí vyvolány by vše zákonem přio
zenosti a Že v těhle chvílích maj

Příští zasedání senátu bude dne
platné za rok 1906 a zatím jsme

4 ledna 1906

Carnefle o černoších
k tomu právo neobmezenéještě dluhovali za rok 1905 Stalo

84 to nemilým omylem a prosím

bvste odpustili Můj manžel je už
Před níkolika dny byla odbývá

Často se mi tak zdá a poddám se

jim A mimoděk duše zatoulá se

do dob minulých a obraci listy

l Hlavní Úřadovny í S D P J

Cílným Spolkům a llenům nall milé Jednoty fřeji veselé svátky a

íťastný Novj Kokl

Ať rok 1906 přinese Vám zdraví štěstí a blaženost a nechť

Jednota naše vzrůstá a zkvétá na cestě blahodárné lidumilnosti a

dobročinnosti!
S tímto přáním znamenám se Vál v Lásce Svornosti a Bra-

trství
FRANTA A KHCIÍ tajemník

déle nemocen a byla jsem nucena

všechen čas věnovali jemu proto
na v paláci W I Schiffelina v

New Yorku schůze lidumilů na I
f!

i tím mne omluvtel Ueni "J'o
kroku"' ie doctla nlco jiného nel ten

prožitého života jeden za dru

hým
Zas jeden rok uplynul Uply

níž o černošské otázce promluví

známý milionář Carnegie "Da ('

Šeredni román "Knlie hor" který
bvch za to mnoho" pravil "kdy nul a zapadl — patří minulosti

sem hodila do kamen bych se nemu
bvch o této otázce věděl všecko Marně obracíme se za ním marně

sela stydli kdyby jej nikdo u mni
po něm tápáme — už nepatřuvidll Přeji v nastávajícím roce
nám Jen ve vzpomínkách nám

milému "Pokroku" hodně odběra

Prospěl bych tak velice Spojeným

Státům Jest jisto že by se mílo

věnovati více pozoroostičernošské
otázce Máme jich v naši zemi

asi devět milionů a ti zůstanou tu

zůstává už jen prožít a protoulattelft— A mv k milému a upřímné

mu tomuto dopisu dodáváme: Jen můžeme se jím — v vzpomínání
Zašel už - zapadl

A z těch dnů stesku a vzpomí
nek zbyla mi maličká historie

námi Kdybychom e vSechny
víc podobných blaso jen víc po-

dobných slov od českých žen a
odtud odvezli nevydrželi bychom

dočkáme e očisty po níž toužíme
bet nich Zvláště jižní státy Vzpomínám si na stařečka mi

hodin dopoledne sby prozkoumal
řízení a stav naši Jednoty za pro-

šlý rok a zárovefí aby učinil po-

třebné kroky ku prospěchu naší
nám milé Jednoty
Nuže bratři a sestryl Přiložte

každý z vás dle nejlepšl své mož-

nosti rámě k dílu ať rok 1906

předčí daleko rok 1905
1

V Lásce Svornosti a Bratrství
Václav Tyra předseda
Franta A Krcb tajemník

propadly by chudobě nebýt čer lého prošedivělého veterána
všichni v době nejkratsi

Drobnostinoebů Ka2dfi Diie piemeno mu
takovýma dobrýma hlubokýma
očima a s upřímnou dobráckou'selo býtí pozvednuto A my

et(i im otázka černochů nen Přístěbovalecký komisař ve

Washingtoně vydal v těchto dnech tváří na níž byla vráska vedle

vrásky Pozval mne kteréhosi
j 1 — -

Ulil než byla bílých Černoši po zDrávu o přistěhovalectví za po
tfebuil nutně škol Meilepsi tke dne abych s ním strávil novoročslední rok končící 30 červnem

ní předvečer Měl jsem nesmírněCelkem přijelo 1026499 lidí zlou pro černochy jest Hampton
Inotltnlf ifi VVChOvává SÍ1 V UČÍ- -

rád otce Antoše — jak mu v celénich bylo 7249x4 mužskycn 1

inr tKe íennUích leněni přivezltelské a vzdělance Ústav ten má naší Čtvrti říkali — a neodepře
2000 chovanců a chovanek J - J ~ J J J -

dohromady 1 2 "i 000000 Cechů jsem mu své návštěvy Zašel jsem

i '

1

musí každoroční 10000 aplikan niiln ii7C7 Dle statistiky S k němu Očekával mne už ne

trpělivě neboť jsem se zdržel potů pro nedostatek místa odmítati"'
jedním přijetým Čechem přijelo

Carorgie přispěl při teto pruezito někud a přišel jsem v pozdní ho
přibližně řečeno asi 20 Italů 12

a Poláků 7 Němců s Slo- -

Bratři a sestry I

Jest mi opravdovým potěšením
oznámiti Vám že dne 21 iistop
1905 uveden byl v Drownville

Minn bratrem Karlem Douškem

nový spolek v naši Jednotu a sice

Spolek Severní Hvězda číslo 19

Spolek ten čítá 13 Členů 9 muž-

ských a 4 ženské kteříž se chápou
velmi dbale práce směřující k roz-

květu naší Jednoty a máme naději
že bude spolek ten zdárně pokra-

čovat a prospívat a že v každé

schůzi nové Členy budou přijímat
Nebylo by věru z místa kdyby
bratří tajemníci kteří tak již ne

učinili nové spolubratry a spolu

sestry dopisem poctili a s nimi se

seznámili Jsem jist že br Frank
Havel tajemník nového spolku
nezůstane nikomu dlužen odpo-

věď

Máme na sklonku roku a tudíž

výroční zprávu přede dveřmi pro-

tož vás nechci tentokráte s dlou-

hou zprávou obtěžovat

Za poslední měsíc zemřeli nám

dva bratři na Ji 000 pojištění
totiž dne ta prosince br Karel

Mareš člen Čísla 16 a br Josef

Husyika člen Čísla tj Plíčiua

smrti nebyla udána

Máme nýnl v poli tři organisá-

tory ktcřl pracuji uplimně o salo-len- í

nových spolků a mám naději

le nebude dlouho trvat abych vás

mohl opít o salolenl nových spot
ků uvědomit

Výkonný výbor dle sákona státu

stjde se dni 16 ledna IQ06 v 10

dinu Úsměv mu zahrál 1

zbrázděté tváři když mne uviděl
~J ' f W

vákú 5 Švédů 4 Irové 3 Chor

ati na tento černošsky ústav 10

000 dollary

UpaJtk tři tank v Chicagu a radostně mi stiskl obě rucevati 1 Francouz 1 Japonec atd
Zasedli jsme k bíle prostřenému— Mvalv milionář Williara Mo

Minulého týdoe v pondělí zi
uvilv Dlaceoí tli z největšfch pe ran s Ewansville poslán byl před stolu pili jsme čsj a jedli zá

kuskyněkolika dny do chudobince jestnižních ústavů chicagských a sice
Že je rád že jsem oezapomnějiž stařečkem jedeoadevaJesatiiyra

— Pro Židy v Kusku bylo sebráChicago Nitlcnal Uank Home

Saviog ilaok a Fquitable Trust

Projev díků č S D P Jednotě

Já nlžepsaná projevuji tímto

své neivřelejšl díky Hlavní Úřa-dov-
ně

ČSDPJ za vyplacení úmrt-

ní pojistky k níž zesnulý můj
manžet oprávněn byl a která

správně mým synům a mně byla

vyplacena Dále děkuji místnímu

Číslu 5 Bratři v Kruh ČSDPJ za

dar #25 ku kryti pohřebních výloh
a sa krásný věnec na rakev Dě-

kuji dále všem bratřím a sestrám
kteří ml plí pohřbu nápomocni

byli a zesnutého na poslrdot místo

odpočinku doprovodili Odporu-čuj- i

všem krajanům a krajankám
ktcřl pojištěni u českých spolků
hledají členství u ČSDP Jednoty
S přáním veselých svátků a Šťast-

ného Nového roku všem členům
a členkyním nall milé ČSDP Jed-

noty sname nám ae v (kil
Maric Pešek

Členkyuě č s Hrattlv Kruh

ČSDPJ

— zahovořil — tak smutno mu

prý bylo v té samotě A potomnj ve Sooi Státech do dnešního
Co Passiva vlecb ttl bank pic
a na I160000001 aktivního jmě

se rozpovídal Vyprávěl ml ti i

storii svého Života smutnou hi
dne 11176882 Je vidět že židé

avé krajany nikdy neopustí —
ni načitá se íaocooooo Schodek

haám ati 16000000 Ačkoliv předsedové Šestnácti universit

roitrouieoých po celých Spoj

Státech prohlásili 1 badou se oClearing Housa učinil vl moloé

bv unokoiil vkladatel ie ee

přijdou aul o cent sdá e l

ilorii starého mládence Měl

mnoho snů ve svém mládl

srdce měl přeplněné jimi — ale

oikdv nedošlo k jich uskutečoěnl
šel den sa dnem rok sa ro

kem věk sa věkem a nakonec jen

hořkost v duli mu sbyla s těch

snů Jenom ta hořkost

Dopili jsme Zadíval jsem sena

mnoho s mu osveri v uicry ou

to starati aby hraní lootballu bylo

vytoučrno ae vlech učelilť — Pi

vovarolci a sládkové pracuji oa

tom aby lasa aavedeny b)ly kanČasného jitra Hály davy Píei

novaofml bankami láJajíce avi

nn(i sdČI Chicago Natiooa tyoy totil vojenské hospody ve

liink I Home Saviog Uank penise vojiku Spoj Států - Uie stati

itickeho útadti bylo přittseoo tě Isvého NJivého přítele sliy se
vyplácely Na dflch Chicago


