
Dále tvrdí pravdomluvný řiditel vního pokroku a jinými národnost"Bohemian Voice" i nad Národ
ním výborem které byly pro NárťOKROK Západu MN T" že dělníci již na lysech mi čeatoě závodit! mohla k těm

kteří ve vfeobecnějSíin vyšším
vzděláni vidi čest ch'oubu a bu

Tiskárnu dojnými kravami a zkde tisknem pracují jsou ne

uniovi a proto nemá prý závodťUIlMWIIťl) muu
řubllabetl by 1'okrok rubllihlng Co doucnost našeho lidu k těmnái práva používat! značky um

owé Lež jako horal leden i

nichž vyssála přes $900 my ne

jsme pořadateli "Bratrského Věit

niku" t čehož by plynul nám ob
chod za 14000 bez jakékoliv sou

190V-1U- 1 1 Uowir4Bt-TtlI- VIt

jejich tak nadšeně mluvit schválit

tu malou Českou zemičku štolba

viděl jak již někde i v prvém po-

kolení se děti odoároJBujl
Nikdo mu za to nevynadal

třeba že se to mnohým nelíbilo

Napsali o tom Karlu Jonášovi

tehdejšímu redaktoru Slavie Jak
Jonáš na dotazy ty odpověděl
určitě se nepamatuju Dlouhé to

nebylo a vyznělo to asi tsktoi
"Češi v Americe potrvají tak

dělníků těch jeat nejen členem
kteří poznávají že vlastenecká

povinnost toho Žádá abychom ai

vychovali potomstvo jež bydabaorlptlon by mail $100 per year téže a konečně společnost našenýbrž předsedou 'Treismen
Union" a druhý opětně více jak nedostala z Kubelíkovy nadace

vychAzI kažuou íTíruu hrdým sebevědomím hlásilo ae

vždy k avému národu a náa důpo 6 mřiíců k Unii přináleží Ob I167 za tiskopisy třeba že jsem
jek znamenitě je informována ta pokladníkem téže nsdace Neláfmara: VríaralclJtá Spol Pokroku

Vin iiuioA Ndfiel

tOt lili Howero" lil - TiUfoa I9IS

káme dělníky k sobě nenutíme je
stojně taitupovalo před ame-

rickou veřejností
Dity a příspěvky dobrovolné i

Členské přijímá pokladník Matice

nale "Osvěta Americká" a její ře
Jitel neomyloý lán pan Jan Ro-

sický který samou nenávistí i

aby vzali si dílce které později dlouho dokud budou mluvit če

sky Bude li to trvat 100 Či aoo

let na tom nezáleží Zálež! ale

na tom aby češi atali ae řádnými

mstou proti "V 7 '' je tak zasleťMplatné $100 aa rok

1)0 Čech lltO na roh

byli by nuceni prodat za polovič
ku

Milý kollego lid počíná "prav

W F Severa Box 568 Cedar

pen že ani nevidí jak ae mu kon Rapíds Iowa který též příjem
domluvnost" a pokrytectví vaše ksždého dsru dopisem potvrdí a

AdmeJM Jertflodule

1'OKIIOIC 3S£tAXU
Omítli Nb

a váženými americkými občany
Dbát! naučiti ae anglické řeči

cepty pletou Ačkoliv prohlaíu
je že nestojíme mu za to aby
nám pozornost věnoval přece na

chápat) Jsme vám upřímnou ra v časopisech oznámí '

A my doufáme pevně Že nadědou byste v budoucnosti netvrdil

je snaživého výboru zklamány

vésti slušný spořádaný Život sou-

kromý i společenský všímali si

pilně a řádně politických záležíte- -

nic bez důvodu poněvadž budete
nucen "to show up or shut up"

Omtha Neb II dubna 1906

VyHvaHloní
Ostatně myslíme že hlas náš je stí nevystavoyat ae Amerikánům

dávkám věnoval téměř dva sloup-
ce I'an řiditel Rosický chytá se

stébla jako tonoucí Vyčítá že

im chudí a žu ďuhujeme p

Drážďanskému prohlašujeme Že

na tom ntní ani zbla pravdy po
névadž týž dostal co mu náleželo

všelijakými zlozvyky na odiv a khlasern volajícího na poušti Urub
ství a nadávky jsou jedinými vaši

" „ i

HOVit llVflllfl

lile Jan Horečky

Dr J li Vojan z New Yorku

pohoršeni a dbáti o to aby získali
mi argumenty a národní Žraloctvl
u vás nepomine V Bureš

hmotného majetku Tím mohou
sobě Češi u amerických občanů
vážnosti získat!'dle smlouvy Dále vyčítá nám řiditel "Pok Západu" napsal do "Osvěty Americké" dne

14 března následovně! Jonášovým výrokem ať už sttl J-- UJ

SIoyo ku všem "Hladina rozčeřená články pá komu líbil nebo nelíbil byla čeiki
otázka v Americe na čas odročena

že též dlužíme p Kirchmaoovi

bankéři což jest novou lží ježto
tomuto nejsme nyní povinováni
ničím A konečně i kdybychom
byli byla by to pouze obchodní

ně Ilavlasovými stále se ještě
zmítá A řeknu hneJ přímotMy stále hlásáme do světa Že

Když zde českého lidu stálo
ítme vlastenci národovci a bůhví Kdyby jeho váSnité výpady leckde

přibývalo přicházeli češti koéží
přestřelily každý— i protivníkco ale skutky to neosvědčujeme

Jakoby se nás netýksla taková

záležitost O ano i my dluhuje-
me ale každý požadavek správně

vyrovnáme Aproposl Kolik psk
baráku by člověk postavil ta to

zpráva Matice Vyššího Vzdělání

české novinářstvl ae Šířilo a spolky
se množily čeiké aíně se stavěly
většinou z nutnosti pro společné
zábavy než pro co jiného Tyto

postaveny byly na úvěr spolky

jenž je poctivý— musí vděčně při-zns- ti

že se mu podsřilo vyvolat!
živou debatu o věcech pro nás

americké Čechy sice důležitých

že ona 12 posluchačům umoŽfiuje
co dluhuje Národní Tiskárna? Co návštěvu Škol 1a lidem kteří

ledcou Manou se řádnými a nadpak pan cheí "O A" zapomenul ale o kterých se nerado mluví
měly Široké účele a kde postaveni
byla síO i značné dluhy

které pohodlně odbýváme mlče

Z popudu o trvalejší existenci
ním nebo malomocným pokrče
ním ramen a zádumčivým potřese
ním hlavy A to je v mých očích

začalo se přemýšlet a uvažovat o

budoucnosti a jak zachovat! mlad

Šenými činiteli v mšem Českém

národním životě či je to všem

Ihosteino? Jským jménem by
měla tsková lhostejnost ae na-

zvat!? Ba zdá se nám Že k od
souzcoí léto lhostejnosti jména

neexistuje Netečnost — nespra

že fiSoo vydlužených od Těl

Jed Sokol splácel po částkách a

že v minulých dvou mísících si

rotČÍ peníze splácel? Ve své roz-

pínavosti a velkomyslnosti dl

nale sousedka svým čtenářům že

má od minulého podzimu větll

přírůstek odběratelů než má "V

zásluha dostatečná takové rozvl

řenl starých ran stále zejících a

Křicích ale chabě opomíjených a

ší dorost pro českou společnost
zaváděny proto v některých mí-

stech školy kterým ae na počátku
ale valně nedařilo U svobodo-

myslných nastsla Živější agitace

zakrývaných vlastnímu zraku

pouhou rouškou jiných zdánlivých

vedlivost — hřích páchaný na

vlastním Živlu to jsou výrazy

pouze slabé Znovu opakujeme

Z " vlech odběratelů Rekl to

pan Rosický a proto to musí býti důležitostí"
pro spolky byly zakládány nové

pravda Ale podívejme se co
Že to naše chvástání o národní Nechci se měřili a těmi jimž ač za stejným účelemudil do Ntws Faper Directory hrdosti nepřinese nám prospěchu dostalo se lepšího Školního vzdě

U katolíka rovněž se nelenilovydané firmou která Národní Ti ání a proto mohou ledacos hladceáni za mák nebudcme-l- i podpo-
rovali instituce tak vznešené jako

skárnft opatřuje oznámky Zde so
napsati jsem ale lidu našemu kněží po příkladu svobodomysl-

ných organisovali svoje věřící
zakládali časopisy stavěli koste- -

dovídáme ře "Květy Americké" c Matice Vyššího Vzdělání dosti známý Že dle vlastního na-

dání třeba ne tak hladce umímměly v r rooa 14717 odběrstelů
Každý i ten nejzarytější aobec

a "Osvěta" 3463 tudíž dohroma y fary Školy i kláštery a abro- -musí doznali že podoik a tak
maŽďovali bohatstvídy 18180 Z těchto dvou listů vznešenvm účelem zasluhuie pod

vzefila "Osvěta Americká' která Emigrace česká t největší části
roku letošního udává Že má

pory té největší či je všem lho-

stejno že oněch 1a mladých nad-

šenců plných očekávání a naděje

poznanou pravdu povědít Jsem
k tomu jako kdo jiný oprávněn
povědět! avé mínění kdyby mne

to mělo stát třeba hrubé vynadání
což ae mi už dostalo od těch kteří

pravdu snést! nemohou a proti
mně vztekem sopti Jiného schop

v duchu katolickém vychovaná
byla vždy přístupna k organisová- -15400 odběratel Ve spojení je

prý síla Za čtyry roky ztratila
3780 odběrstelů

ní a práce mezi nimi ae dařila
Katolíci byli pro svou víru nadše-

ní a obětaví Katolictví reprae- -Dle výroků pana Rosického ni nejsou Dle mého nadáni a

možnosti vykonal jsem bez jaké

Pravdomluvnému Pánu panu Janu
A'ottekmu ntivttlmu podílníku
'Národní Tiikdrn' thtu ' O

ivty Amtrlcki" "Jlotpodář'
fořadultll Jlratnkého Vfttntku

vydával tli brolur p L J Pady
ittnam&knih kliré N 7" na

iHad má a vtlikýek prtmil

Doznáte zsjiité pravdomluvný

kollcgo Že je to divné ba velice

divné lf Jsou ve ivčtě lidé kttří

po dlouholeté zkušenosti novinář

ké a pli svých Šedinách netnsjf
významu zahrnutého ve slově

"pravda" nebo mají divy tak

zmozolovatělé Že pravdy oepocl
ff kdyby byli nad slunce Jasnější

Na valí vzdělávacím duchem

prodchnutou filipiku v minulém

clilo "Qivéty Americké'' odpoví'
dámi Proč oclel jste pane ředi-

teli Koiický k úitredol Unii ie

přesvědčit! sdali rčení vale je

pravdivé? Snad nepovažujete Čte

nářstvo avé za tak blbé anebo

aipofl za tikové které neví Že

Unie uma vydává tvé sňatky
uniové a je li tato nesprávné po-

užívána zakročí co nejpřísněji
proti tím kteří užívají jl nespráv
nlř Národní Tiskárna mohla to

věděti i vlastní zkušenosti poně-vad- l

jí byla právé uniová značka

odejmuta l'roi nestvrdil jste

přísežní výpovědí výrok svůj le
"V Z používá uniové značky
bez práva? Vím proč jste tak

učinil Dobře jste viděl o úplné

správnosti používání téže ale
t
nechtěl jste z pouhé msty a závi-

sti aby čtenáři "O A" se dově-

děli že v "Národní Tiskárně"

bylo jil několik stávek že tam

nesympbatisují vůbec a dělnou tří-

dou — a potom také asi z té pří

činy aby "P Z" mezi dělníky

půdy nenabýval

Zde podáváme íakta a závěrek

nechť utvoří si každý čtenář sám
Osvěta Americká se zaručením

pravdomluvoébo Jana Rosického

tvrdí že nemáme práva k užíváni

uaiové značky Zde připiš od

ústředního tělesa typografické
Unie dosvědčující naíe tvrzení v

předminu'ém čísle:

Omaha Typograpnlcal Union No 190

Omaha Neb Apríl 10 1U06

To whom it majr conceru—

At a rcg-u- meeting of tlte Alllcd

rrluUtitf Tradee Councll hcld October
VKi it wm unanlmuuelr agreed to

grant tho Pokrok 1'ublUhinir Co the

ue it the union Ubl in the Job de

partweitt of thelr otlke Bald ofllco

ho ud the uuiun Ubel tver aluce

1U CNAiUHKAD

KecretaryTrea

Ooahkl Tytof raflcki l'ait i 190

Omaha Neb 10 dubna
Vit Ol JUhl M tU tfW—

V pravidelná echiUl Kedv Hpujencb
TUkrkyh Řemeeel Obývaná v říj--

mohli by Čtenáři býti toho domně seotuje oe spolky a časopisy a no

netečnostl vlastních lidí kteří sice

mají ústa plná vlastenectví ale v

pravdě nevykonají ničeho ocitne

se příštím rokem úplně bez dal-

ších prostředků k dokončeni stu

dít Přečtěte si úryvek ze zprávy
kterou právě úřadovna zasílá a

uvažujtel

ní že "P Z" nemá žádných od koliv odměny více pro nái český
id v Americe nežli ti co snažíběratel poněvadž pan Rosický ve

svém duchaplném Článku udává

vinami jako podobně i atrana

svobodomyslná Za nějaký čas
se tyto obě strany od sebe doko-

nale odlišily a k jakési rovnováze
se mne před celým českým světem

zostudit A a bojí půlstoletou
zacbovalostí ae teprve měřiti

Že jim přibylo více odběratel než

jich "P Z" vůbec má dospěly"Částku zbývající z příspěvků
Pravdou jest že Pokroku Zápa Nyní lze pozorovati jak osob

du vzdor Stvaoí ze všech stran Není mým úmyslem bájiti a

celkem $567 00 chovi dosud

výkonný Výbor v rukou k použiti

pro přihlášky o nichž dosud ne-

rozhodnuto Upozorňujeme pří

přibylo od soboty dne 30 ledna
do soboty 7 dubna 1906 411 no

ní hmotné prospěcbářatví vystu-

puje do popředí vždy více a vlce

a láska k národu české vlasti a

jazyku odumírá a v tom všeobec-

ném shonu a honu za dollarem ae

vých odběratel což možno nám

potvrditi i přísežní výpovědí —
znivce Matice na to že zapůjčené

peníze budou se navracet! teprv
po dokončeni studií těcb kteří

ujímati se spisovatele Jaoa Havla-s- y

pravdivě nejlíp a krátce ujal
se ho Dr Vojan Našinci ní

některými pocblebnický-m- i

časopisy ve své samolibé do-- n

ýšlivo&ti neočekávali že by aeo
nich osmělil někdo říci úplnou
pravdu Již před 15 lety pan

Když pravdomluvný p Rosický amerikaniauje Katoličtí kněží z
stvrdí podobně že v té době kazatelen a ve avých listech utvrpůjčky obdrželi a že tudíž bude

nutno sebrati dostatečných pří
získali tolik odběratelů co jich zuji ve víře -- ale v národních vě
'P Z" mi vůbec dá ředitel t 1 cech jen potud pokud je to vspěvků k obnoveni všech půjček
$2$ 00 na českou Školu jejich prospěchL J Pslda a kterým jsme si dodo doby té Kdyby se tak nemělo

státi což ovšem neočekávámePan Rosický se nemstí a nezá Ale i některé časopisy staly ae
vidí proč tedy před dvěma roky
on či někdo jiný od Nár Tiskárny

pouze novinami beze vši zásady
bez národního ducha bez účele a

pisovali psal Že by si přál kdyby
sem přišel některý povolanější

pozorovatel z Čech a řekl o nás

avúj úsudek ve svém bonu za dollarem vzne-

šený úkol novináře jen poškozuji

udat mne departmentu pod nímž

pracuju že vynucuji oznámky od

poplatníků vládních že používám

První byl tu básník a oslavo

Vyrovnají se úplně katolickému
pasu na dráhu a vládě jízdné účtu

vaný spisovatel J V Sládek

který přišel do Anrniky v r 1868
a pobyl tu asi tři roky Zabýval

byli by někteří 1 posluchačů nu-

ceni studií zanechat! a tím zmařily

by se z Čáiti dosavadní přičinění
a naděje naše Dále lze očekávat!
že bude počet matičních poslu-
chačů stále vzrůstati a že musí

býti postaráno o tyto nastávající

půjčky Proto očekáváme Že bu-

doucí rok Školní bude nám klásti

tyto ano i větší požadavky a Ma-

tice vykoná vlce když bude míli

po ruce potřebných prostředků

jesuitismu Jindy osvědčovali

jsme lásku a cit národní v rozličji Ačkoliv jsme je vyzvali aby

se novinařením cestoval a v Ca- -

lodooii Wis i českou Školu vy
učoval Napsal-l- i o nás něco dů-

ležitého určitě nevím ale tuším

ných sbírkách do Cech i na ioé

Slovany Nyni nedovede se oál
lid pro' nic nadchnout! protože
noviny bo tomu nepovzbudí Jo
oášova Slavie byla vždy první a

hned pohotově na každé zavoláni
a první ona hned pomohla Sbírky
u Slavie bývaly vždy sdatilé

před veřejným notářem potvrdili
že ono udání departmentu nepo-

dali neučinili dosud tak

Tehdáž vláda vyslala několik

tajných agenta by přesvědčili se

že udáni NároJnl Tiskárny saklá
dá se na pravdě Konečným vý-

sledkem vyšetřováni bylo Že ozná-

mili že mám mnoho mstivých ne

přátel
Kaldý kdo onen literární vý

plod pana Holického l plcčte
přijde k náhlodu le nonl to nic

líného not štvaní se nuly a sálu

Nyní jak časopis jeden přimet
obětavou! nalézáme nyol pouze u

toeialiito

Jsou ale lidé i čaiopisy kteří

Že nikoli Nikdy jsem o tom

aipofl neslyšel ani nečetl

Pak roku 187] a 1873 přišel
spisovatel a cestovatel Jos Štolba

til mezi Čechy americkými v New

Yorku i v Chicagu a cestoval po
VViícooiinu Vesvékniiei "Za
oceánem" pověděl o nás krátce
že jut e tu odsouieoi k zahynuti
a že všechna osŠe namáháni sa

chránit čeiaivt na dělil čas je
mírné Děti četkfch rodičů al
poioajl lu velikou Ameriku a

naučíte řeči anglické budou se

divili tomu jak mohou rodiče

aby úkolu vjtčeoému dostáli
mohla způsobem národnosti naši

důstojným a čestným K lomu
účelu jest nám zapotřebí ŠirŠI po
moci a znajíce šlechetnou oběta-

vost Váli přicházíme k Vám st
snažnou prosbou abyste tomuto
tak záslužnému a slibnému pod-

niku vzácné podpory Vatl ti

neodepřeli Obracíme
se k těm ktslimaávaji vinalenoit
účelu Matice dopomlhatt call
mlidoli k aab)ttdokonalého vzdě-

láni aby na poli vldlati duše

nu bjla jtfduohUtul MiafHua
tyto sbírky jol plynuly a lásky a

citu národního nallro bratřím do
Čech (nejspíše li co sami nič lna

aepliiplli) stále vyčítají a vytkeu

Ano dosoáánie le Společnost
Kvvtiat lSikrk rubltthitt la
vint uhUv4 inltuky t akcUtf ufnitn
IUrw její livuttu ŽUiíuíuf i4vm1

Pokroku Západu e ion chudou
! tie v klidím ohledu pocti
výml a spokojeni Í 1 milém 0tat

le prý pro nás sde nic ntuditali t
neudila! Mail nás snad hmota!

(uuliva wUve ituMtav w4 oni doby
lltilKAlJlirAU

ni my ntiuuiiii piiil nekrolog nad podporoval?

"i ~~


