
sice bude pohromadě $200 Tím roveň jako zakladatel českého libýti tyto hnisavé vředy našeho ve
POKROK ZÁPADU řejného života naší kletbou věčně dokazuje p Ilavlasa že je via- - stu "Pok ap" jenž minulý mě

vykonanou pro dobro lidu odměr

něn byl nevděkem a jak i mnozí

krajané jimž prokázal cenné služ-

by šeredně jej zklamali Než na

vzdor všemu zklamání zůstal vě

věkův stencem na slovo vzatým a že chce sic nastoupil třicátý Šestý ročník
rUBLIABID WElKLI pokračovat v této šlechetné práci Dále jako politikář a vůdce v po- -

My
Čccho-ameriěan-

é jsme velcí Obnos na Havlíčkův pomník se litických zápasech znamenal pro
blíží již ku třetí tisícovce a tudíž nás Cechy mnoho ač jsme toho

rabUibtd by Pokrok rublUhlí Co
íiw-is-u Howrd Bt-T- timt

ren svému předsevzetí pracovaliv pořádání slavností Ani jedl
nou příležitost si nenecháme ujiti neúnavné proti všem utiskovate- -zanechme všech nesvárů mezi se- - nepociťovali pokud zil Teprve

bou a pracujme společně k vy- - nyní když už Ed Iíosevvatera nedubsoriptionbymall - 9109 peryu ůnt lidu proti trustům i monopoabychom řádně ji neoslavili bud
bou prapory a večer ovsem skvě tknutému cíli tak aby pomník a ní více uvědomujeme si co jsme lům a neodcizil se své národnosti

Komu byl přítelem tomu byl příto důstojný našeho nesmrtelného v nem ztratili Pan ItosewaterIon zábavou Ať slavíme nějakou
Mílii liimlúití S?ol Pikriki

VÍC BURli tiM
909 1)11 Bowr ol - T)ifot 119 a velikého Čecha Karla Borovské- - snažil se všemožně aby se Čechůmvýznamnou událost spolkovou a telem upřímným a obětavým jak

ho se zaskvěl buďto v Douglas dostalo nějakého zastoupení v polioslavujeme své hrdiny a velikány jsem se sám nejednou o tom pře
anebo Lincoln parku a jenž by tickém řízení městských' okres- -naše slavnosti jsou vždy stejné aPředpUtsí 9100 lit r#k--

Čech 1200 is nk podobají se jednu druhé jako vej

svědčil Za zasedání legislalury
jejíž jsem byl členem přijela za

mnou do Lincoln moje rodina aby

hlásal americké veřejnosti jak čc- - nich ba i státních záležitostí A

ský národ je schopen osobní svo- - že mnohému Čechovi k úřadu do-

hody' právě tak jako rození A- - pomohl to dosvědčiti mohou mno- -

ee vejci A z té příčiny naše ná
se podívala na Solony našeho stárodní slavnosti nepatří k těm nej

lepším zjevům v našetři životěOniki Nb merikáné jimž bylo před více jak zí krajané nejen z Omahy ale i z li Jakmile se Itosewater o tom

Neupíráme důležitost podobným lověděl ihned mi nabídl abychOmaha Neb 19 září 1906
slavnostem Víme z vlastních zku

sto roky zápasit o občanskou svo- - českých okrsků ve státu našem

bodu Nechť poznávají cizí živly Přečasto byl na posměch Ame-ž- e

český národ od staletí bojoval ričanům když přísně tepal v listě
rodinu vzal do našeho pokoje on

šeností že mnohde jsou slavnosti sám že po dobu její pobytu v Lin- -

ty jedinou národní vzpruhou a je za politickou i náboženskou svo- - svém muze úplatné neschopné íoln bude spáti na pohovce v poCítíme vžly upřímnou radost

kdykoli dočítáme ne že některý bodu a téžllavlíčekchtěl se dornoen stranou navržené a když zjevné a kojí svého syna Victora Kolik
náň krujan dodělal se úspěchu mlitické samostatnosti pro svůj neohroženě výstupová] v zájmu idí by to učinilo — zejména lidi

dinou doliti nadšení a vymanění
ze všedního života Víme pře-dobř- e

že i ty mnohdy nechutné a

jednostranné národní slavnosti vy

aneljo svou vyspělostí získal si národ Nuže svorně v před k Cechu Pamatuji se velmi dobro ho postavení! I Tak jednal Itose

úcty i u jinonárodovců Netřeba společnému dílu Dále oznamuje že při jedné veřejné politické de- - water vůči svým důvěrným přáte- -

podotýkali že ho to týču pouze konaly mnoho A není účelem na ňmlvýbor že ze slavnosti Havlíčkovy nato protivník jeho mu vyčítal že

Chicatru pořádané zbylo asi tu je nežádoucím a proto aby se- -těch již vzdor 'svému povznesení
zůstanou upřímnými Čechy vždy

: Pan Itosewater měl Čechy rádř

však velice nenáviděl naše usta000 knoflíků dále 450 obrazů a 1)rul vé dřeváky a táhl do Čech do

100 památníků Naše svobodo- - některého lesního zákoutí Než

šich řádků abychom zatracovali
národní slavnosti jimiž se často

jedině representuje náš národní
život Ale přáli bychom si aby myslné i řádové spolky které ne- - urážky takové byly mu jen novou

hrdě při každé příležitosti se k
nim hlásí a tím valně přispívají k

dobrému zvuku jména českého

ChieužskÓ "Hostinské Listy" jež
ty slavnosti vypadaly poněkud ji sou jméno Karla Havlíčka měly moenou vzpruhou aby i nadále bo

by se o to vzít aby se zbytek onen joval zdatně jak pro zíijmy ob-- v

době co nejkratší prodal Jed- - čanstva vůbec tak i pro nás Če- -vydává známý obětavý národní

pracovník p Jos Anděl jenž je

nak Slavnosti takové mají býti
zároveň svátky Svátek ten má

slaviti nejen spolek sám ale zá-

roveň idea myšlenka za níž spo

notlivě je za každý onen jmenova- - chň V politice vynikal a téměř

ný předmět malý nepatrný" obnos po 35 let byl vůdcem rcp strany vzároveň nyní jich pořadatelem pí

k zaplacení avšak kdyby se vše našem státu J pravé toto jeho
nrodalo činil bv vvnos $32800 politické působení bylo pro nás

lek kráčí a jíž se řídí Onoho nad-

šení jež vždy při slavnostech se
l-
- — m - ' l v

vičné náboženské třenice „ Častou

říkával Že zvláště svobodomyslní

krajané měli by se vyznamená valí

mírností shovívavostí a svým
vzděláním a nikoliv spílánírn a na-

dáváním kněžím

Budoucí historikové vřadí zaji-

sté Edwarda Itosewatera mezj

přední muže této země a naší žírné

Nebrasky zvlášť Pro nás Čecho-američan- y

vykonal mnoho a s hr-

dostí můžeme poukázali potom-

kům svým kdo byl Edward Itose-

water co pro nás vykonal a že

vždy zůstal Čechem upřímným'
Sláva památce jeho I r

Zprávy osobni

jeví máme využitkovati ne pro což je suma již velice slušná Kno- - důležitým poněvadž jako Cech
Lihni din tioílfiiiií uvi' inn'nnsti ííprospěch spolku ale pro dobro ce

Iavlíčkovy po 5c Ctěné naše naše zájmy Vyjmenovati jednolé myšlenky Tu je nad jiné vhod

dámské sbory by mohly v té věci tlivé politické vymoženosti jichž
též mnoho uČiniti vždyť je zná- - se nám pomocí jeho dostalo vezme

ná příležitost využitkovati vše-

obecného zápalu a slovem účin-

ným pro prospěch nás všech jako nio že vezmou-l- i si naše ctěné kra- - více easu i místa a proto ponechám

šou v posledním čísle S potě- -

šením zaznamenáváme že pan Jan
Červenka předseda spolku Č-

eských Hostinských a zároveň

předseda Plzeňské Pivovarní

leČnosti stal se při poslední kon- -

věnci tajemníkem' velké západní
organisace hostinských a obchod-

níků lihovinami Časopis "The

Champion of Fair Play" přináší
v posledním svém čísle zdařilou

podobiznu Čilého a podnikavého
našeho krajana Pan Červenka

jak mnohým jest známo jest z

těch lidí již jsou strůjci svého

štěstí sami — šelf made man jenž
vvnracoval se od niky sám jenž

janky něco do práce setká se vy-- to na dobu pozdější
sledek vždy se zdarem — A na Dále bylo pro nás významným

celku Kdyby několik jednotliv-
ců chopilo se práce v pravý čas a

na" pravém místě jistě by ten náš

národní život nebyl tak nechutný

ném místě téhož listu čteme: V že pan Ilosewater zastupoval veli- -

Omaze jsou obětavější vlastenci koti tuto republiku na dvou světo

jako je dosud My musíme už jed nez v Lnicagu vynesia--
n lam vycli postovnieli Konfirresecn ve — Pan J F Kuták cestující

jednatel pro firmu Bratři Korbelocde je 5000 Čechů slavnost $5500 Washingtonu a sv ftímě odbýva- -nou při jiti k náhledu že osvědčo-vat- i
vlastenectví neznamená hod vé dlel v těchto dnech v našemměla v Chicagu vynésti $1310 — jných IJylo pro nás významným

Netřeba podotýkati ze jsme mezi že Jlosewater pověřen byl vládou
iryt „ „ „xt '1 I _ í i !„i

městě za obchodem Pan Kuták
má stále tolik práce že mu nezbý

ně peněz utratiti pro zisk toho

neb onoho spolku ale že vlaste rvnimi jiz iei k uiiuu uwu-iuh- hi

liuy vyseuu ivivyi ttiieite tiy-
-

nectví je vlastně něco jiného O vá ani času aby navštívil své přá-

tele a známé
rě veci a jsme rovnez potěšen i stemy zemi evropsayen de vy-ž- e

Omaha je po Chicagu se svým znamným pro nás že výpovědi
na místě druhém Jest ho před výborem spolkového sená-s- i

jen přát i abychom s onou svor- - tu na ustanovení komise mezistát- -

— V pondělí potěšil nás opětno
zdaru našichvlasteneckýeh slav-

ností soudí se dle toho mnoho-l- i

se vydělalo mnoho-l- i účastníci pi

jest vážen mezi svými i mezi ci-

zinci a jenž dělá cechu hostin-

ských čest což nás upřímné těší

Denní Hlasatel přinesl v neděl-

ním svém čísle několik poznámek
o schůzi České Stráže v nichž

návštěvou p Frank Fiala dávný
náš příznivec z Itavenna Neb Bylva vypili Ale mravní výsledek? ostí a všestranným souladem s ního obchodu před více jak 20 lety

O ten bohužel nedbá nikdo sem povolán v solíotu aby příto-

men byl v St Joseph nemocnici
jakým pořádána byla slavnost v byly předzvěstí budoucí politiky
Omaze všemi spolky chopili se už kterou prosaditi obral sobě za ú- -Už je Čas abychom nahlédli koneč- -

operací svého syna Stav nemocopravdové národní prače ve pro- - kol náš president Roosevelt Ko- -

nečně jest pro nás též významnýmspěch nás všech jako velku ného se valně polepšil eoz potěšilo
i nás v míře nemalé

ne ze ty nase narouni siavnosu

mají míti též jakousi mravní hod-

notu a bez té že našemu národní-

mu celku neprospějí ani za mák
že ač byl pan Itosewater předními

— Předminulý Čtvrtek překvamuži této velké republiky uznáván
ZA ED ROSEWATEREM

pil nás návštěvou svou dávný a

milý náš přítel p Frank Bartoš
žovialní hostinský z Linwood NebPÍSe V&c BurešZ kruhů chíeažské České Stráže

za yelikána že vždy zůstal věren
svému původu a že dle možnosti

podporoval každý náš národní

podnik V ohledu tomto může

pan Itosewater sloužiti za vzor

mnohým našim krajanům

Necítil se prý dobře jíž po delší
(Dokončení)

Než přikročím k vylíčení význa

píše se "Hostinským Listům": Již

by bylo věru na čase aby zavlád-

lo mezi námi trochu více svornosti

a nemístným vystupováním proti

dobu a tu mu napadlo že by si

mohl uděiati výlet do Denver
mu Ed Itosewatera pro nas Ce- -

Colo Naraziv si poradně portVůbec celý život Edwarda Itose- -
hy zmíním se se několika slovyvýboru jenž si vzal za ucel posta-vit- i

důstojný pomník našemu ná
monku" a rozloučiv se něžně a

věrnou družkou svou a dítkamí
watera jeho veškeré působení je-

ho vymoženosti pro naše město a

stát a i pro celou zemi slouží za

něm' jako o žurnalistovi
Jako žurnalista měl Ed Itose-ítte- r

málo sobě rovných v zemi
rodnímu velikánu Karlu Borov

vydal se na cestu nejprve do

Omahy bývalého svého domovaskému se šlechetná práce nepo-

škozovala Náboženského vyzná
jisté jen ke cti české národnosti v

této zvláště na celém severozápa- - Přítel Bartoš cestuje takto veliceAmerice
Byl mužem poměrné malého rád ale ve společnosti Do Omaní nemá si nikdy všímat ten je-

muž záleží na tom aby se národní Edward Itosewater byl mužemvrlělmí Školního za to ale těšil se
hy jel sam a cestou prý se tak
hrozně nudil že mu zašla nado- -myšlénka jakou je postavem neobyčejnému nadání jež podpo- - prostým a skromným žil vždy

rováno jsouc velikou pamětí a bo- - střídmě nemiloval přepychu a o- -

)ro chuť na výlet do Colorada V
atou zkušeností vyvážilo při Te Kazatosii zaraiKa oyi mužem Omaze ubíhal mu čas jako vodu
icování žurnálu jakým jest "O- - nuu- - v luzt'm 810va "X

pomníku největšímu muzi našeho

národa uskutečnila v době co nej-hJiž-

Uhnízdí-- ! i se jednou zá-

vist a rozkol mezi námi pak nedo-mňžem- e

se žádných dobrých vý

Nejprve si řádně odpočinul v ú- -
nnha TW itchonnoMti mnohého luvim a vu " P° ' ulném domově švakra svého t
rlAktorn ÍS e dontulo uni- - pomocnou potřebnému byť to byl i

znovu útočí na pořadatelstvo Hav-

líčkovy slavnosti v Chicagu Po-

ukázali jsme již v čísle předešlém
na to nemístné a nechutné stálé

"rejpání" jímž se každému práce
národní znechucuje Tušili jsme
'že následky onoho štvaní nedají
dlouho na sebe čekati A — bo-

hužel — neklamali jsme se ye
svých domněnkách Jak se ž oné

zprávy dovídáme p Josef Anděl

až dosud pokladník České Stráže
vzdal se svého úřadu Opětně na-

še stará česká zášť vypudila z dů-

ležitého tohoto spolku pracovníka
nad jiné obětavého ba možno říci

jednoho z nejobětavějších Známe

p Anděla osobně mluvili jsme s

ním o národních potřebách na-

šich několikráte a v hovoru po-

znali jsme že je to duše dobrá

a upřímná Strannická
zášť a štvaní ty nejbolavějsí část-

ky našeho života působily tu a

vykonaly opět nepěkný kus prá-

ce V dalším dočítáme se ještě o

kterýchsi "nesprávnostech" jež

padají na vrub viavnostního vý-

boru a ovšem i p Anděla Záro-

veň dovídáme se žo bude svolána

V době iicjbližší ě jedna schů-

ze hluvnostního výuWu na které
se bude o této vět i zrnivu jednati
Doufáme h% slavnostní výbor ce-

lou tuto scAie2itot uvedu do jaa-n'- h

vétlti cttl bude jen ku pn-Kpěe-

ďbr veL Potom roie-píštu- m

e o lom šířeji — Netře-b- a

fciind jMHtitýkítťí íe ty stálé

jel dobrému Jwnhiiku II

rvn4 i tvké Stráži jm jen ku
íktnlé ídají ne ikm ui pleře-línt- i

Zdi e iimm i? tu jftku
V ud jiisde V tVulté Americe při

íit:-íst("tfť-

hrujvj
hlnui úlvJni n přtioVeel
niMuniťka iUť i it Xléjií

Fr Dvořáka načež navštívil své

tři pány bratry a jiné přátele aeitnílin vzdělání Pan Iřose-Ne"- u "t'P'iU'1sledků v záležitosti tak důležité

jako je zbudování jmenovaného unter i™! vždv ěblnkv svá něť AIozi t eclio-ameriean- y JU V
známe ivuyz byl hotov k návště~ " - ' 'r ~ ' _ " "

1 l I T

svědčivě jasně a přímo "k bodu" teto zenu vymkli stoji luiward vami v městě pustil se k přáte
lím do Benson atd Za pobytupřestal jakmile k němu dospěl K'osewater na miste prvém za nim

eho elánkv a časové úvahy byly dle mého náhledu přijde Karel

lomníkujen2 by nám nejen sloužil

ku cti nýbrž povznesl i v očích ná-

rodností jiných jel předešly nás

v tom směru o několik roků Pryě
svého u nás vyprávěl nám jaká

ždy hledanými v kruzích národo- - IJomU ura ještě naň čeká Na dotas
osiMulářských bylť v otázkách I Tak jako ja neznal snad Koses a jen ruku v ruce v náš juk dlouho s v Omaze zdrží

přátelském a vlasteneckém snažen! árodohospodářských uznáván za wutera žádný z Cechů' Byliť odvětil nám že neví lo to vš
utoritu Déluictvo hájil a byl I jsme po více let důvěrni přáteléku předu Výbor shora jmenovaný

mu vždy rádcem upřímným kra Když v roee PK)l jako zástupce to
eží na tom jaké správy dojdou
m domu A tu jm mu vložili
Iňtklivě na srdce aby nán neo- -

pracuju dde eoi důkazem jsou
loiéné příspěvky t venkova Z a on tlumočil veřejné míněni a boto okresu v leislutuře meškal

Omahy byla nám poUna poukáz to pomáhal tvořitt výborným
I jsem a povinnosti svou v Lincoln Mimenul rpraviti kdyby do stř- -

vym perem eilt aiiyeli mt inesKai lam notMlunue i lvi uom ly před vydáním našeho listinní
io reeid "la tht tUrn&l íitnesa of water jeni byl tehdy kandidátem jeti měl dumft Pan ihtrtoA va- -

thinp" — h boru Jouma- - pro úřad polkového senátora

ka iméjíeS na #03 Havlíčkova

fclmioit v Om dne '„' července

pořádaná vynesl t5 a v Ha

Vt ttiia Neb kd tamní vlastenci
uvťdoíiuli liároilavei p'řá!di hi

tosvuté klibil tak učiuiti avšak
st (u věčném ftoiiludu včel byl ro- - Obývali jsntt? upolu ty i pokoj v Im Ub vňj tieupluil NetKHhybné
etiým iuruulitou) I triu & tehdy poznal jsem nejléiH ítttesklit m mu m domové Uk

dilmu áivnMt dols lili řprá Pro laU l t rhy bydlící v této dobr jrhi rlee jeho upřímnt lehee U Upláehl g Omahy aml
vé % ÍAtt mel pan KoM'water U j'ho neobyeejnoii inal -t Hme X I pfteU urýml tiUu
víiuiu veliký Předné jiiko fVeh-jr- ň lidi Za ileUii h veévndeh

v U- - e přijmubt rintýeh
ťau Jm llllít MJSlliiiÚl íf J"MU

rriint'íkí výlru4 l m j h vy

hl Jak s námi pu IUrt4 udělil
urnbM4 vydUaji l anHeký r£hoorů vývoji itu immIso Ui m mu v LíhwihhI iiumrtutA
opU prvé třídy jenl ae tl ¥ jeh' htiftl éailo t mi trH-- e %WiÁn kil mu tnnnu úi?e

tu í Beski LiO !kuf i lf ia mé- -

ď Omahy by w nevrátil tm
ivltékítun vltui iwi Aiurrtóany li líovsl 1 m neáuttiuu voii práci


