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někdy je snad výtka tato opráv
něna — ale na' to se nesmi dbát
věc naše má přec více ceny musí

tedy míti více zájmu nežli mno
nežli nechutné a často i znemrav- - jenž bojí se udělali krok bez in

formace

českého průmyslu a uzavírá

tom smyslu:
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ganisaeo byl by dvojí :
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zařídila kancelář pro vystěhovaleeJe zapotřebí opatřit si úplné aské písemnictví jsou velikou

vzácností I doma nalézají děti z správné informace o tom kde (r 1Í102) u dostává k tomu roční

všude Čechové žijí (ať již v K- - subvence 'JOOOO M (Zda obnos

totiž v našich domácích kruzích

bylo více k tomu přihlíženo aby
náš lid prodchnut byl opravdově

pravidla málo povzbuzení k lepšíPředplatné $100 na rok

Do Čech $200 na role vropě či v Americe) jaké jsou je tento stačí není známo) Úspěmu čtení u zajisté nepochybím
mnoho tvrzením že jest málo i

těch kteří jsou v českém "životě
Adruvujte jednoduše chy této nejsou veliké účele svého

řídili proud do německých osad v

Africe nedosáhla
POKROK ZÁPADU

myšlenkou českou (dříve e to zva-

lo vlastenectvím) a dle toho aby
také v zájmu myšlenky této v cizi

jich poměry zda zachovají si svou
národnost Či zda jsou pro nás

ztraceni tedy katastr zahranič-

ních Čechů dle Hubková spisu o

OMAHA NEB

ně se řídilZamýšlMi tedy Národní rada
činnými kteří by kdy byli pozor-

ně přečetli české dějiny aneb ně-

který z lepších českých spisu Vý Poměry se lepšíale úžasné pročeská zařídit kancelář pro vystě-
hovalee toť její věcí — příliv vy- -

Omaha Neb 19 prosince 1906 Ceších dolnorakouských Podob-

né zprávy (data) opatřily české

časopisy zahraničně české spolky
a organ isace

cento je toho našeho lidu lhostej-
ného ke všemu co se jmenuje spo- -

sledek jest ten že dítky vyrostou
často i v české domácnosti aniž by

poznaly lepší stránku českého pů

stěhovalců byl dosavad bez pomo-
ci třetí strany všude značný —

nechť však spojí s ní věc češství

K B SVOBODA:

Štědrovečerní nálada
ek snaha po vzdělání atd
Doba naše nese znak práce (práV New-Yorský- Listech uve

zahraníčného a zámořského vůbec ce i povolání práce společenská)

sobení a je-l- i jim později dopřáno
nnvštěvovati americký vzdělávací

ústav poznávají tam jen co lep

řejnil o tomto předmětu Dr J K

Vojan článek " Rozptýlené halu-

ze" v němž rovněž vřele za my

I v této věci se příliš idealisujc iracujme i my v zahraničí neúnav

příliš mnoho optimismu živí pla

ných nadějí pronáší Český vystěho

ně a svědomitě na povznesení

prostředí jenž spjato je a

úkolem kulturního a sociálního

šlenku organisaee vystěhovalectví
se přimlouvá Hlavní kmen mohl valee dělník vůbec ten malý člo

šího jest u jiných řečí a národno-

stí Tím ovšem nesešili jejich
český cit a oni se vrhají k cizím

zřídlům poučení a povzbuzení
Tím pak ztrácíme síly cvičené a

zkušené které by nám velmi pro

věk má býti pionérem českého ob snažení naší nové pokrokové dobyy z ní těžili hmotně a haluze je-)- o

po světě rozmetené duševně chodu v cizině Požadavek tento Kaidá pomoc bratří z domoviny

Je Řtždrý fti m víudo plno jnu
i do Tvojfch íiluto chytili vIhmo

víuk na mou hlavu mm atřlbro padlo

u třeba mnoho ÍHuní nám uvadlo

přec zade rudl távum mu dotmi

když Řtédrý den hv nad hlavou

n&m setmí

a říkáme lu Anděl H nebw uletí

a podílí ná juk kdy' malé dřti

Co by ni ílovek plul v to anuduo víří—

nechť dětské vzpomínky ne v hlavě ácM

a hasnou zmírají neb aspoň blednou—

vřřime v étčstí jako dávno jednou

je nám milá a vítánaDle Dra Vojana nestačila by
ouze pražská organisaee odpo- -

postrádá vší praktické ceny vše-i- o

oprávnění Dr Vojan upíráspěly
konsulátním silám způsobilost kNuže nyní se jedna o to aby Zachovejme

český Jazyk

ručovalo by se uvéstí v život i po-

mocné společnosti v cizině dle ná-

vrhu prof Masaryka zříditi jed

správným informacím o věci obv těchto ústavech kde se mládež

naše v stále rostoucím počtu vzdě- - chodu má míti tuto způsobilost Tak nadepsáno jest delší Doied- -

ává byla jí poskytnuta příleži nání p F V Houšky nrofesoranu společnost v Americe jednu v

Čechách
český dělník — řemeslník? Ob-cho-

d

má své zvláštnosti obchod-

nímu běhu rozumí toliko odborně
tost k poznání ceny vlastního pů na státní hospodářské škole v

Úkol organisaee byl by hlavněvodu aby sé u ní udržel a kde Arnes la uveřejněné v nedělní
otřcb!a i vzbudil cit který by Omaha Hec" S velikým notě- -trojí: poučování nových vystěho-valc- ů

navazování obefiodních sty

vyškolený obchodník laik nemůže
v tom ohledu ničeho vykonatinám v budoucnosti zachoval tyto šením přečetli jsme si výborný člá
K tomu účelu slouží obchodníků a udržování duševních stykůvycvičené síly a u naší omladiny

se zahraničními krajany musea obchodní spolky vývozní
spolky těm ponechme akci k na

aby se na pevných základech uvě-

domění vyvinulo národní sebevě

nek ten neboť jsme nabyli z něho
přesvědčení že prof Houška po-

dobní jako prof Hoh Simek uzná-

vá že zřízení stolice 'Českého jazy- -

Dr Vojan poukazuje na hlavní

domí které z nich učiní budoucí vadu českou : bojácnost malá pod-nikavo- st

informace ze strany ra
vázání obchodních sfykň s cizinou

Německý kapitál (vůbec kapitál ka na státních universitách Neb- -

kouských konsulátů jsou nedosta mezinárodní) nespoléhá se na bez-cenn-
é

informace laika vystěhoval- -

spolehlivé vůdce a pracovníky v

životě českém Nestojí vše to za

ten podpis žádostí o zavedení če-

štiny na universitě v Lincoln? Pa

rasské a Iowské jest nanejvýS žá-

doucí Prof Houška promluvil
tečné jindy zase bezcennost zpráv

je zaviněna neschopností konsu- - !e on si sam razí cestu v před
[''irmy bří Červený Iteirnanové

zrovna v čas a doufáme pevně že
logickými důvody svými velice nři- -atních sil Toto oddělení po ně

matujte čeští občané v Nebrasce
kolika létech činnosti mohlo by nyní Klement a Laurent (filiálka spěje k uplatnění snha českých u- -
mít i netušený vliv na rozvoj če v Londýně) nezahájili svou ob

že čím více těch podpisů a čím ví-

ce tlaku tím jistější bude výsle-

dek a nespoléhejte na to že pod

niversitních studujících 8 vý
chodní činnost v cizině na základěského vývozu borným pojednáním nrof Houikv

V dalším obírá se Dr Vojun vý seznámíme čtenáře naše nodrob- -pis aneb přičinění někoho jiného
to spraví Jest nutno' aby každý hodou duševních styků úpravou

informace krajana nýbrž na zá-

kladě své vlastní podnikavostí Na
naše síly informační a konsnmní

něji v čísle příštím

řispěl H Simek dopisovatelství na obou stranách

agitace pro českou knihu jejíž nemůže býti spoléháno kupecký Latinské přísloví
"Příležitost má vlusv v l-- a!odlor je v cizině málo zastoupen

Iowa City la 10 prosince 100G

Čeští vystěhovale!

význam pro zachování ěešství v

Americe je neocenitelný — v zadu jest holohlavou" Chvtíkonsum je mnohdy následkem cel

Čeština
na státní universitě

Jaký užitek přinese nám zave-

dení češtiny na vyšitích vzděláva-

cích ústavech? Že to není pouhý
Hen že jest to úplně praktické a

dosažitelné zvláště" na státních
v Nebrasce a lowě

bylo již minule vysvětleno Jsou

však nepochybné i rodáci kteří

pochybují o skutečné ceně takové

vymoženosti a nebude tudíž ško-di- ti

když se poukáže na hluboký

význam její a na užitek který
nám co celku přinese Užitek

tento bude trojnásobný: Za jedno

by nám takové zavedení naší řeči

zalichotilo poznali bychom že ne-

jsme tak opovrhováni jak na ne-štěs- tí

a ku své zkáze někdy při-

pouštíme nastalo by vzpružení sil

bylo by to povzbuzení a posilnění
k další činnosti a mravní účinek

na nás by byl dobrý Za druhé

by byla upoutána pozornost jino-národov-

na lepší snahy naše a

tím bychom též mravné získali

Dlužno pamatovati že Stolice Če-nké-

Jazyka nesloužila by jen k

vyučování české řeči To zvláště

by si měli zapamatovati ti kteří

přichází do styku s jino-krevný-

občany a nimiž otázce této snad

budou jeduati Již jeden z čel-

nějších občanu státu se prohlásil
že nesouhlasí s vyučováním na

jen pouhé abecedě a to

zajisté není cíl nynější snahy
Nám se nejedná o to aby se před-

nášelo pouze o české řeči ale aby

atd znemožněnSvého času uveřejněn byl v NáOtázkou českého vystěhovale
V ohledu "duševních styků"rodních Listech velice příznivý po-

sudek o českých koloniích s vyslo

te-- li ji hned když se k Vám při-
blíží můžete ji udržeti jak pře-
jde nemáte zač byste ji chytili
Tak jest také n chorobou vstou

ctví začínají se v poslední době

vážně zaměstnávali jisté kruhy ve

staré vlasti zde v Americe a tam

nemůžeme ovšem jinak jednati
nežli pod ochranná křídla Nár ra-d- y

české se utéci

vením přání "sepsati jejich ději-

ny" "Samostatnost" v článkukam nejvíce směřuje příliv če

ského vystěhovalectví V berlín "Exulanti" podobným způsobem
jako u citovaných vývodů a názo

Tato instituce buď nám tedy
Svazu" i spolkům jenž stojí na

pnete-- ) i ji v cestu hned jak se k
Vám blíží snadno její postup za-

držíte ale dovolíteli by dále krá-
čela může Vás zničiti Máte pří-
ležitost tentokráte když ihned
jak zpozorujete že není tak dobř

rů o věci se vyslovila a dodala: půdě principu "neutrality" útul
ské "Vlasti" věstníku cesko-slo-vanský-

spolků zahraničních na-

lezli jsme v těchto dnech článek Úkoly jež zahraničným spolkům kem (Kruh přátel "FriS" může

českým klademe nejsou nijak má vedle toho i dále trvati bylo byjenž zajisté bude zajímati i čte
jak by mělo býti vezmete Trine--tí a bezvýznamné bndou-l- i je jed vsak zádoucno aby došel více o- -

náře naše Pisatel jemuž zaji rovo LiůCivé Hořké Víno Ono

rychle zažene nevolnost nechuť lf
sté dobře známy jsou poměry

nejprve glossuje názo

hlasu a činné účasti býv činovní-

ků za hranicemi nyní v domovině

dlících)

nou opravdu plniti záleží na vy-

spělosti jich členstva a také i na
celé veřejnosti české která má po jídlu tělesnou slabosf omrzelosť

ry dra J Auerhana neúnavného
vinnost nenechati krajany naše Styky duševní budou míti ovšem bledost' a zazloutlosť pleti mraze-

ní bolesti hlavy a svalů MAtpracovníka v tomto směru O

náhledech těchto již dříve pojed
bez účinné pomoci (Podepsán A jen podklad ideálny — aby naby
K) V qelku tedy úvahy o věci se ly více podkladu reálního o to se

nali jsme v delší stati a mnohé z
tu příležitost vyléčiti se doma
snadným příjemným a rychlým
způsobem a neměli byste tu příle

jeho dobře promyšlených názorů
bude muset oboustranně praeovati
Naše požadavky jsou malé: ěeskv

shodují Smysl těchto je: něco se

státi musí Proč se tak nestalo
dříve toť vinou okolností Správ

radostně jsme uvítali Zejména
časopis česká kniha to nám dosta žitost propasti v chorobách ža-

ludku a střev toto víno v1víW
i my kladli jsme důraz na to že

posluchačstvo bez rozdílu půvo ná jest poznámka Dra Vojana že
je nutno pro nás abychom udržo jest užitečným V lékárnách Jodu mělo příležitost poznati nej

čí Jsou spolky které si tuto du-řev-
ní

potřebu tento hlavní tmel

jenž nás v cizině s vlastí pojí mo- -
valí stálé a časté styky se starou

vina leží na obou stranách Avšak

zkoumejme poměry a podstatu
věci o níž se jedná Příliš miio- -

lepší plody českého písemnictví
To nám zajisté více prospěje nežli vlastí

Statě dr Auerhana jsou váž

iriner tVJ So Ashland Ave Chi-cag- o

IHm Přejete-l- i si překrás-něh- o

kalendáře nástěnného zašle-t- e

na tuto adressu 10c v poštov-nic- h

známkách

pouhá chlouba v obvyklých slav mo ideálů a optimismu sneseno je

hou z vlastních prostředků opatři-t- i

celá řada malých spolků tak
nemůže Tedy kniha ča-

sopis úkoly které již dříve se ko-nal-y

— nám dostačí Stářím ide

nou ucelenou prací vyčerpávají
cí otázku vystěhovalectví co nej

v posudcích Jeř to naším pří
znakem lež! to v naší povaze Ide

nostních řeěích obsažená Tím

způsobem naučí se cizinci znáti

nejlepší naše duševní poklady a podrobněji a sice po stránce pří alisujeme vždy a všude přespříliš DALŠÍ PRÉMIE "POKROKU"činy vystěhování jak v různýchtak získáme na vážností neb pí jiní — pracují Otázka vystého- - Alem neukojenou touhou jest do-su-
d

předmět: pořádati v českém
státech ei vystěhovnlce je postarásemnictví víe nežli jiné měří valečka je tak složitá řekněme tak Ve snaze abychom ětenářAm

těžkopádná že nelze ji jinak nežli zahranič! přednášky Přijde jed
no data o vystěhovalctvt z evrop

skýeh států kam řídili vystého
h označuje duševní vyspělost ná

roda My nemusíme za své pí jenom h velikými oběťmi finaČntmi nou k pruktickému rozřešen! ide
našim poskytli co možno největ-šle- h

a nejlepšich výhod uablzirue
všem celoročním předplatitelům

vání organisHce vystěhovalectvísemnietvl styděti avšak litovat! řešiti Co naši v domovině v

té učiní j jejich vřel ale

álu toho? Podpora cestujících
potřebných krajanů tato věc bude

atd
Dr Auerhan vyvodil juk viá

musíme že se nám dosud nepodá
řilo dobiti nejlepším naším pl muset býti také úspěšněji roířeše
Km té pozorností v cizině jaké jemné styky a krajany rahraniéul-m- i

a a vlast! jiou nedostatečnéyasliihtijt

na Toť předmět k jeho! vypl-něn- í

mv našich sjulků nentacl Ze

htrany naši bude muset býti rih£Nejlepší i těchto výsledku však

jest ten ktrý bychom a&Ukall no toho aby pravidelně byly iad

(krajanům evropským nikdo ne

nahradí! dosud J V Frice (

chům americkým Vojtu NAprt
ka) jedině "Kruh přátel řahra
niěníeh fVchft 'Trií" v Praie uta

lány právy o činnosti spolků do

TWENT1ETII CENTUBY TAlMCft

"TUB rOULHY dAUTTS"
dvojtwínu

"X!alBALL't DAIKY FABMEť

dvj4Ualk
"NEB&ASKA 1TATB JOUlNAf

tJaal
KALENDÁŘ rsCítKOv
Vát pouia i fujTato nabídka

prostřednictvím naší vzdělaní ř#

vVí mládeže My i někdy tý

předem musí liýti dbáno praktické
zkušenosti a idealisovAní musí

ilo pnjudi Vystěhovale
ctvl nli xuhr&riiti — atávalo
dříve bude I pondějj — ataly a

ďmti ainutné případy vyntěhovalei
tkmuli dosti útrap ano i hmotm-h-

poikoicnl ale viemu tomu nem-brán- !

nějakA vyntíhovaleckA kau
crlář
Jaou lidi odTáilivt ItekuM-i-

— říkA m? jim také nrintrlligmUd

ilotuaCVí ěnooputV
Stáli

ará e o udržen! atyků j však ueutiieii foich tnf také Marý

akáme l řde viděUnA mlAdei ae

ná vidaluje avšak nepoauiujeme

vidy aprAvnč příčiny ktrré k to-M-

vedou Odbudeme obyčejní

kruhem soukromým dokládá íe
©bchinlnl atiky nebyly vyatěbu- -

uiounoirty uwhl
y týká m mnohdy řeckým 11

atftm J tprávy utuvrřcjůují —
vale! udríovány CWhovA ishrayH tím U láteříme na ty kteří

jkrátkou dobu


