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Htem bojkotu přÍNiiětí ohláškou vzdélání Jak radostno bylo by te Kuský lid není unaven hu
pro min kdybychom poukázali dový ruch v liunku jo živý a neJ'ro onoho obchodníka je )ircí ta

ková ohlášku bezcenná ale jen
když jí zaplatí A jako prolení

mohli nu celé řady našich lidí již dá no jíž více utišili jelikož poli-vyš- li

z nás u zuujuli důležitá po- - lická ntrany a zejména Htrunu no
Adrťujt juiliiU'iuAi

1'OKUOK ZAl-AL-

OMAJIA NUB proti tělu "zubuvníkove horeé Mluvení Nepotřebujeme velikánů cíálné-dcmokriitick-
á prucují ho- -

e ' v zájmu čeakého obchodní Hub uchovej nas od nich Po- - řečně Jnularitu této Mtranv io

lva vítáme upřímné tuto UHiieNcní třebiijeiiie moře hlav upřímných veliká Dle událostí n dlo ku- -OmahaNib 28 listopadu 1906
" ""' "" okonalých n náležitým zdejším rakteru nynějšího lidového hnutíJélocviéně Jednoty Sokol u

ní níe jiného než aby nyní vzděláním u pří tom n probuzeným nu Kuní mňžemo Houditi la hnutíDen Dikůóínční
Mábniito bylo JcAlé mi untalní copy českým vědomím u cítěním Tu- - toto jo u bude tále víco Hociuliati- -rof' Bohumil fiímekJako knždohoěně tuk i letošní

kové lidi potřebujem u ti mohou cké Zprávy o utišení revolucoo Stolici CcBkého Jazyka
a efipky Jichž je tolik tolik jfiíló
- Máme tu jcAlé "odevzdávání

liti roku vydal přeni rent Koum

velt proklumací v níž lííb lintopiu
nám hýli vždy ku prospěchu u cti jsou tendenční Není nprávné žo

Dnen máme množství mladých čc- - by revoluco již odpočívalu PravKroky k docílení zuvedenl čeIichcI" jež ji chvilkovým příjmem
určuje za den díkuvzdaní Pro štiny jako jednoho z vyučovaných
klMlHCe tlilo neliší SC mnoho U(

ských jinochů n dívek nu zdej- - Mu ve vyšší sjíolečnonli itcllien-šíc- h

vysokých učilištích %s tito co jeví ne peniminm Avšuk ani
iřci I mel ů nu nlální nebruHHkou

minulých Totéž jipvldánl o pro

HjioiMovym aoy ne zuno jy peiay
jednu po druhé vracely dárcům
atd My no tuze rádi dívAme jřcN
rameno nu Mturou vIumI alu ne

univernitu v Lincoln Neb po
Hperíté o hojnosti pozemnkýeh

v budoucnosti budou naší chlou- - zdo nevěří ač jsou nenkupeni kol
boit neiMm iiodotýkat Ječ i struny kadetů žo trunu tuto mákročíly značně ku předu Tráco

darů jímž není prý popřáno těší jo v plném proudu a jext jínto těm jo potřebu jakéhosi povzbu- - politickou Živnost do budoucnati ne žádnému druhému národu v oide-l- í jí všude věnován takový zení aby nezapomínali žo jnou Myslí jen žu ntranu tu můžu dobýti
zájem jaký jent jí věnován nu

škodilo by kdybychom lépe znalí

tamní ducíd poměry Žejmčnu
jnou to dělnické npolky v ("'echách

které za ponh-dníc- b-- t udělaly vel-k-
ý

pokrok v úhíIÍ o vnitřní život

původu českého- -
Alají-l- i num tyto svobody Svobodu nlovu ti- -

MVČté Slavný den nadešel

Anglické denníky přinesly pro
klamací tu na předních nI runách

mnohých míntech nemohou no
iýti ku prospěchu miisíznátí tuká sku svědomí a nhromužďování

nuiihy ty nclkati n nezdarem Co

vysázenou tiejozdobnčjším písmem nká NebniHlca ne hýbe 1'ráce jonpolkový zavrhnuvše xpoiiNtu prá-

zdných formulít a okázuloHtí a
u okrášlenou jak nejlépe možno

dokonale jazyk náš A nyní do- - Kadeti vykonávají veliký vliv mo-

žná každý žo kdyby docíleno by- - rální méné však politický Nu-

lo zuřízení Stolico Čenkého Jazy- - méně veliký morální vliv vykoná-k- u

nu universitách v Lincoln Neb valu vnuk i skupinu práce která

všentranuá Kvornó ruku v ruct
A na jiných ul runAch ještó po Kraci zu jedmym cílem nejen
drobnčjí pojednávají o tom všem npolky nvobodomynlné alu i ku- -

praciijíci! jen k duševnímu po-

vzbuzení iivého člciintvu u k ojira-vd- u

ušlechtilá jeho zábavě Od

u v Iowm City lu mělo by to nu hájila zájmy dělníku i Hedlákft a
ntudenlslvo naše vliv dalekosáhlý členové její byli vlantnS neuvčdo- -

tolické jež přínlíbíly Moučinnontco zasluhuje abychom za to déko
vůli Mezi jiným Čtem v první
dentové proklamací i "Zaso je

ve všech ninčreeb Jent nennorno Z tělo příčiny hlavně domáhámo Jmčlými noeiulisty Jokud ho týče
ne zřízení ('leské Stolice Ncnmí- - dumv bvl vzoimi icíí i nuvů íií

padlo Nvčecní a rozvinování pra-

porů a pod u mÍHto toho jhinIoiim- - že uřízení Stolico tenkého Jazyku
den rok uplynul v nímž bylo utm nide mílí pro ná znučnou důle me byli ve Nvýeh požuduvcích byla mocným prostředkem propu- -

lo závodění ve zdokonalování kni-

hoven pořádání cenných jiředná- -
žil oni Prof Bohumil Simek je- -

velice dobřu Nikdy dříve v nu

Sich dějinách ani amid v déjí en z ncjpřednčjších harcovníků
(iřemršlčnými Vyskytly se kdysi Kundy" — Druhého dne v neděli
hlasy že Cechové iiiěli by míli tu- - dno 28 říjnu uspořádána byla
kové učiliště mvoj'o vluntní Kdo dělníky neiipolskými veliká muni- -

ck zřizování kroužků jiro pětční
jednotlivých jěkných účelů vzdě- - teto mynicnky u zajinio jeden z

uejpovolunčjších činitelů jiromlulavaeícji otvíďmí éítjiren pořá

nách národů jiných netěšil no lid
takovému hmotnému dostatku

jako prává roku letošního Pro-

sperita tak všestranná která by
nemelu probouzeli v nán duchu

jeu trochu má rozhled a ví jakého řestuee nu očest Horkého v Uurne
tdiromného nákludu řízení tukové Práce Účastenství bylo veliké

vil o proHpčšnonti Htolicft y nedělidání Npolečných výletů do umělo- -

kých výntuv atd Ale irozatím university vyžaduje musí no u- - Kdvž objevil ne v níni (Jorkii bvltohoto týdne v Koulíc Omuze Neb

nu nehňzí vzděluvucího nnolkuvítáme n povděkem každý krok
" ii' i i 7ri:i

tlil cent! tiaiiruv IIZIlAVii e ríu M"eiiHny iyiu w o
nniáti Ncmohoudi Cechové ume- - uvítán bouřlivým potleskem a nud-ríč- tí

nehnuti pár dollaru nu ten šeným provoláváním Mlávy ruské
kus kamene pro pomník Karla revoluci Ncinrvi mluvil U uhruŽe zejména ty první kroky jnou pravdu upřímných nlov jež

JiejzAnliižnéjší 1'ak jíž J"1" boučkem MhromAžib'- - Jonáše jak' nehnali by obnosy tuk mážděným italský revolucionář
nýeh h porozuměním Uečník

poronle jako lavinu jež bíide vše veliké? Jo jsou všechno vzduš- - Art uro luibriola Ku konci Hu
jiředenlal úvodem několik opravtrhovali n neboii" NemiiNÍnie nů zámky jež mohou míli len močil (jorkéma vřelý pozdrav vše- -

dových Mtcnkft nu naší bojácnouinad podotýkali že tento úmidck smutný následek že odvrátili mo- - ho italského dčlnictvu a podle nlo- -

českou tiovubu jež nám jent u hýlodepinujeme oběma rukama Jde hou od jiráco skutečné která mů vannkého zvykli spisovatelů objal
Dojemný tento výjev provázen byl

lu vždy k nepronpéchu Jsme bo že nám přinésti kýžených výnlcd- -tu hlavié o překonání přednudku
Že odnlranéoíni Mlarých copů utrpí

rozmařiloHtí neměla by jiAn pří-pr- u

vovat i o rozvahu u ješté míní
odvraceli nán od plnění povinno-nt- í

Prosperitu mélu by hun Mpíše
véntl k střízlivému nazírání nu ži-

vot tak abychom blahobyt u onu
všcnlrunnou hojnost od nebe neoď

puzovali to co dáno bylo nAm

Prozřetelností abychom neztratí-l- i

vlastni vinou Mílí bychom mm

nažjti abychom obrátili dary ty
ku prospěchu celku u ne ku nvojí
zkáze V Den Díkůčínění nechť

liárod shromáždí no ve svých do-

movech nebo koHtelích u žádá o

Hchopnost aby hojných darft do-

vedl upravili? užiti"

jácnými nesmčlými u vždy poní ki v nedaleké budoucnosti ('hop freuetickým potleskem Nhromáž
ženými vftčj jinonárodoveňm pá- - nu ne asjíoň plnou energií toho co děných (lorkému zalily ne oči -život npolkový Neutrpí ale npíše

zínká' Spolek každému čhmu u- - uovítýmí vňčí vluntní krví Po-

vahu tu zdědili jsme po našich
jo snadněji dosažitelné Tu jc zami Po té promluvili jeátS jiní
ovšem potřeba práce u zuno práco řečníci italští ktcí rovněž nadSo- -kládu jmté povinnontí u z té pří-

činy 1 on jent povínnen élcnnlvu předcích ne po těch jíž kdyni ší Nikdo nám nepřineso Stolici Cc- - né vítali (Jorkého Potom za všo- -

ského Jazyku nu ntříbrném talíři obecného ticha ujal o nlova Oor--
řili nlávu jíněnu čenkého ve všech

směrech ale po tčch jíž po bitvě
iřinénti jínté jiožitky V první
udě jnou to požitky vzdělávací a My musíme si ji vydobiti Nesmí- - kij Děkoval zu nadšené uvítání

nu Jíílé Hoře byli zotročovátu du me ne npoléhuti nu nikoho pouze které prý přijímá ne pro sebe ale
nu sebe Nikdo zu mis práci tu pro velkou ruskou vlust Prohlá--

ševně u hmotné ožebračováni
zábavné Zábavných požitků při-

nášejí npolky čJcimlvu přcN míru

Ovšem že požitky ty bývají ča- - nevykonú Práce nám teprvo zu- - sil že' jemu podobné pocty neuá- -Tehdy vyvíjelo ne udavučntví pod-lízuvo-

u otrocký duch nejhoj-

něji což ovšem nezůntulo bez vlivu
nem ceny poeliviine V ohledu eina hdyhy první nahehy ne-- 1 loži On žo jo jun skromným bo

lhaly nesmíme se nechuti odstru- - jovníkem světové revoluce Zno- -vzdělávacím npolky naše pokul- -

i nu pokolení nynější Vzdor tolávají Prye ne ntarými coiiy a šití Každý dobře ví žo malé-lv- u po M[ jeho zaburácel potlesk
mu že my jamu pokolením devázaveďme nový život v řady naších lio seménka canem roňte veliká Bursou Práce Když Oorkij míut- -

polkni Pořádejme zábavné pro- - rost linu h kveteni Není možno nost opustil duvy lidu hrnulv ue zatým ony rýny povahy bojácné n

zbabělé u min donud nepomizelyrramy v menz éíln ušlechtile květ žádali dříve než kořeny Mu- - ním po ulici volaly nlávu jemu
HÍme mílí odvahu volatí po tom ruské revoluci a svobodě liyla

V jintých ohledech jm plni zá- -zábavná ntřblala by ne n čínly Či- -

nič vzděluvueími Vezměme ni pří- - c spravedlivé num prinůlezí to munifestace jukých bývá po- -
sad u nu druhé ntruné s lačností

šelmy pídíme po chybách jiných" Mi A 1 71 S 4 X K II I 1 i iklad z těch utlačovaných a ntile iiy Miniu- - juiniiwu iu vvuiridKU ILIilSKy prOICtUHttC Vllltl
abychom užili jich k ničeni dobrémetených eenkych délníki již o- - cliccme musijiie vzkřiknout! a velkého Hyna Slovanstva a způno- -
věcí Kdyní vydáno bylo provoiravdu v ohledu vzdělávacím jnou bodně hlasité u puk budou polili- - bem nad jiné okázalým dokázal
lání jež mělo za účel fedrovatilaleko dále nežli velká vlaste žeti nu nás jinak 'Udeřme nu bu- - jak váží ni bojovníků zu svobodu

beti aby nemohli míli výmluvy Juk působilo vystoupení Gorkéhodobrý lidumilný čenký podniknecká ndriižení méšťácká Zbav
Provolání bylo psáno člověkem žo pro věc nebylo mezi českými hu itulnký lid u tisk nkuzujo nej- -

me ni- - ntarýeh přednudku a copů
u neplnému nad jejich ztrátou 1 í jinak dobrým pracovníkem vždy občany dohUtecneho zujmu A lépo závěrek referátu člena redak

obětavým ale češtiny přeco jenieZ lliell bllde liálll dobře 1 V ovsem už vec bude hotova ne- - ee velkého italského listu "Avan- -
okonule neznalým A lilu naselCechách byly kdyni jíté předninb smime dívnti ne nu ni jak ) rpi

né- - ji" ktrý měl u (Jorkim rozmluvu
! I I 1 I I -

- I „ _novinář český novinář kterýniy jež však během ěiiMii u vlivem juhv penny ooruzeK aie miismie rudal dešf" píše "když odešel
hiedéti ji využitkovati v zájmu jsem od Gorkého Dušo má všuk

ůl sloupce věnoval vypočítáváníokolností pomiely Tak může bý- -

Reformy ve spolkovém Životě

Žo i v Čcnké Americe zučíná na

pomýšleti nu reformy ve všech
nmčrcch o tom nvčdčí novu prou-

dy v četných nůších spolcích u

wlruŽeních jež začínají cháputí
svoje poslání v ohledu vzděláva-

cím Jsou to nice dosud ojedinělé

případy ale pokrok pícce jim jo
znutelný V ('levelundu literární
hdružení nedávno připravilo krá-wi- ý

Nerudův večer jež Netkal nu

H dokonalým výsledkem Očívíd-)i- ý

důkaz Že i dobrá věc nalezla

by u nás půdy Krásné večery
spolků Komenský v So Omaze
Neb a Ccdar Kapidsích la jež
v právě minulých dnech připrave-
ny !'ly na uméť výročního dne

bitvy na Pílé Hoře neminuly no

w žádoucím výsledkem Další dů-

kaz že dobrá snaha přecn jen bu-d- e

časem uznávána a přinesu žá-

doucího ovoce A nyní dočítáme
ne V "New Yorských Listech" že

tamní spolky pochovávají Můro

ropy ve Hpolkovčm Životč zako
fenčn jeden zu druhým lÁnty

tyto píiout "Nedávno tbiprovo-tlil- i

jsme oltiírnčjil "pohrobul fe
čí" dnen již rnňžeme piti o no-

vém opravdu iiátlcdováuí hodném

připadni milení "ZAbavníku"

pro IrtuMií n přiitl Ailiřiiikv nu
to-m- l ni iih hIii v pnxliilnl i hui
TťltevičitA Jednotit Sukni Kdo U

vítají tento krok juku jitřenku
včitlrj nvulchí břemenu

jejich bedr budou uai obchod

i u nán v české Americe Krá- - slohových chyb v tomto provoláni
kdežto pro povzbuzení a k odporu- -"Oié vyntihuje strach jistých tříd

svém vlastním Nu kolice blaho- - naplněnu byla radostí slunce a
přál Klubu Komenský tu chvály- - jméno veliké tkvělo v mých my-bod-

jeho činnosti a vyzývul člc Alenkách: "Mnxim (lorkij I"
cení němci v usie avem miniuřed touto plumělioil nejlcpŠÍ y
Keéuik prohlašuje že podobnýchnejiipííiuiiější érský bámík Ma- - ny aliy zu metou konečnou kru

uir v jedné zu výeh básní v níž čeli stále a nelekali se chvilkových Polské ieny proti tretu imrti
neúspěchů

ukázek mohl by uvésti veliké

množství Dále puk praví Ž nej-vět- ší

u nejsvětčjší povinnosti no-výc- h

pokohml jest abychom sna-

žili M ty rysv bojácné dědičné

sesméšrtiije zastaralý předstulrk u

neoprávněný ntrioh před zavede-

ním nových proudů v život náíi
Zajímavý rotest podepisují
rúvé olNké ženy v Haliči lYo- -

Jak uvítali
v Itálii Maxima Qorkého

test plný bolestných výkřiků ji-m- iJ

volá si pu uvčdoimml lidskolodlíavé povahy vykořenit! n vy

SluMiý runký Hpisuvate! Maximi tl I rutest ten adresován í rumititl Není to neniuiitmu
zajisté každý žo rodiče jsou

tu It Kpulečlinst ktfřl jsou tvílrci

povah v dítěte niu bu mají nu ni

tioikíj který iřed krátkým časem „ké vládě u kutauům jii utrácejí
opustil Spoj Státy a iřujel si do Vuty lihké Často pro ncputrnó
Itnlie y tiím n kulik mesieu strá- - politické nruvinčnl Inln7t 1--

Ml ritfiií kí jiui % ímí

n iuihI jii ii ntjlitit

uvi'lt rí kutluN

'n lnnuvli linu ftiln' iiířnl
I bicUt tAdlt V uilkMith
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