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Ohlrkly ne v tallý nlrv u jtnlru drnPan Vine Červinka hostem v Omazo

Cfiký noviniř předn&icl v Sokolovně prcci Čclne

ihromÁldřnými krajany o poměrech

vt tUré mil vUitl

Mllllony ztírodlcu kfttniickýclt
V7IHÍAÍ 80 vc vduchit
Viduh Jot pf#pmn lárodkjr léto nmol

Kwídi f'M'bfl jrl jrst MíJkti kutniftti y ulÍ tmllíonv %li

bouukveh tiiwdkn tulium' pli ktlddtt MknilAtd mietm kýchnutí

ptMtu kdykoliv m poulbMtl kál r nfbo nit tiliel nnrli v kltrémkdU

jiném vviriiiéin M sptíítP isdu utilřnuit aUi tieituai lo tbť
rhli kašle n kýehá kídý v j jím ťkolí jot tintmei vvsIhvtu

V k kilMýtil jiným shledAiP se irHlHAi kaUliekťm vysl

Vfid dcnmV Zárodky mimM e do milimnu n vrludt

ktriý Vilrelmjrtr jest husle naplitou drobounkými ibslmliy líc
která tolik tnípcni pn"M

Nktil liilé snadno Itetttoeom uděluji kdežto jiní rvchle jim

podléhají a v hrnku shlodávnjí se v iiolílostuýt h její sparreh Kdyi

jest kntlv Mejní nemoci výstavní wlrí1 potui na udržování svéh i

úsheji pít pevném a důkladní řdiavém stavu aby fárlky nenio-i- i

nemohly usarui iialéřli 1'ittom budoto schopni národkŮ se iho- -

J
't

slit n jejich pokusům uniknouti

Kalnr jel jednou i uetv rdošíjnčjšii h nemocí u f A I i vždy víet

ra slulnéhn vlhkého a tiepf (znivého počasí Aěkidlv by neměl bý

V llCrlťll V 1 10 liotl odpoledne

přijel ilit Omtthy pan Vlněnu lr
jílku redaktor "Národních

MftM li fini delegace ěcskýeh nu

vínářu která přijela přel II dny
ilu Ameriky Na nádra! uvítali

jej itp V 1 Kuták Otakar flinr
lil SI Scrpáil 1 I' IVáelienský

n 1 lílinl Vitáeuý host odebral

se v fftA vfitlu jmenovaných v au-

tomobilu p Líbala do IVhiíuc tio-

ďlii kdo lnulo tlbylováll H 0

pohoštění v rodině p K utAkvt

odpjel ÍIiiiimI do Sokolovny
'
kde

shrnmáMilo ho km! tm hojné krajů-lif- t

aby VJnIocIiII poselství ze sta-

lé vlasti

Schůzi zahájil p
1 F Kutálí

případným proslovem u představil

piiiin Červinku který v obsáhlé

řeči prostými od nrdoo k Hrdel

jdoucími slovy zaujal plně pozor

Iříl dojem pruhliKrtd lirnn-kiMi-

HÍHkehti knueléí-- jeni ilufunl h
itová válka bude forlnlitý in

llpHsem luefl ShiVftlisheiM a Her-ntiiiih- t

vrtit Kdví suk W válce

diišlo poebiill SloVHiié Je buj
ten KitntnniJi rlmuhii lluknuka
ftečnik řdftrarnil se radost iuM

iičnlin jeden fakt s My (Vi hovi

jsme sice národ malý nlo bh
jsmp Itohiitl na pulilh-k- strany
kleré HvádČly spolu tuhé pftlkj

(otáčející sp čnstii poiizo kolem

lickolika osob) jukinile všuk sv
tová katastrofa vypukla byly ď

máčí n hlntnlcké boje yastuvpuy a

vp vňdébdi kruzích zavládlo při
svědčení Že tiaslala dobu v níž

možno buvj' vse xtralit hHi vse vy

hrát Celý národ spojil se v je
don nik n pfrplnvul áťntné ono

mořp krve zaplavující jej se všech

síran

ti považován za nevyléčitelný přece jsou jím sližmi tisíce kteří

jsm Imlovi včiiti že vyléěeirt jest nemožné následkem

lo své ktišcm1i
Nicméně jiko pří všech jiných trudech hlavní potíží jesl m

luiMr není úplně pochopou a pmio bývá nesprávným způsobem lé

Hívky které jako klerkVlié Ziiiiičslniiny byly v loď-dv- Spojených
SlálA oslavily vviiiénu svých niodneli slrjnokrojň za obleky občan

ské iispoéátlúoíni průvodu a cv ičení v bílém let ním obleku llyl jičk

iiv jarní ilcu ale večer dostavila se znovu zima a dívky tylo byly

mieeiiv vrátili se k obleku zimnímu

čím JiiiKoz lito mail zloducimve raroiiku napadali jeume many

iiosimi hrdlu zutiiriisujiee průchod vzduchu a dráždíce cillivé čásii

eiiiipi a piuiiuscx průměrný trpiiei uopoiisu se eiiyny iccenini pou-

ze příznaků nemoci a její příčinu prohlédne
eeUHllie Hic Mllieiim novnieno rm i no eesu poiuien vcruuvg

Můžete použit slříkadel sprchových lání natírání mastí ro

solů a jiných věcí nu (fallony a to ticjlepší jež mřižeie od takového
štvát i proti (Vclifiin ač na )ří Ihyli drŽáui ve společností jinoná-kla-

po první tří ničslee války ne rodních vrahu a lupičů Tvedi

bylo skont jiných padlých ra příklady toho zač v Hakousku by

nénvch vojíiiň než (''echu ('e jli lidé vrháni do vězení pojednal

nost posluchučň
ftoěník prnví že prvou povin

léčení oěcVívui jesl pouze dočasná úleva (Vho však potřebu jel o

jesl iiějiiký livnlý post tip ku zbavení se nemoci a to nemůžete oče
noslí klprá inu hýlu uloženu jesl

chové hojně přispívali rakouskénby jménem vlády nové rcpubli
kával dokud nepoužijete léčení jež voda přímo k původu nemoct

Musile si uvědomil že katar jest více nežli pouhé místní po- -

I f I 1VI" Iř 1'ky jménem českých i slovanských

A jako zázrakem nzvalyse i me

zi (Vchy za hranicemi lvtéž poct

ty Vlast nemelu přímého spojeni

so svými příslušníky ve Knincii

Rusku a Americe nedocházely jí

zprávy pomocí bezdrátové teleni'"'

ťic a přece ji ve I I dneeh do-

novinářů kteří deputaci tuto me (iidzuchi hicr-- : van nos ucpnvn a vaše onno uniui n ohni viim-
-

ústroji Pouhé těchto chvilkové vyčistění prudkými roztoky
i nás vvnIiiIí n jniétiein eeléh')

mu rcrveneinu kvizi z nenoz

Němci dostávali vše potřebné Pe-

ští vojíni však velmi málo Mylo

nu přiklad zjištěno že dámy od

("'crvciiéhn klíže při návštěvě lie

mocníc podělovaly německé' voji

n jiným míst nim léčením nemá nejnienSího účinku nu skutpéný pú- -

tni I lutt iii t i
národu vyřídil ěcskouinerirkénui

nIii i vclnlleí clili C l' VCilOIIIOSt I
IVU II' 'i i" I i

Vaše krev jest nasycena kaliirickýini zárodky a ty budou vu
hnutí v Aiiieriep i jinde ď Ít

svých 'drážilivýeh útocích pokračovat tak dlouho pokud v krvi sc- -

lidu tiejvřclojší diky za propn

jřňént priei která v této eml by

h podniknuta u se zdarem vyke
námi Ve staré vlasli je dubř

známa obětavost Cechů iimeri

svčlčili hc že krajane v ziuuor

současní h nimi pochopili že nu

stala velká chvíle kdy šinul se po

duří zardousili dvnjhla vého orekych a Ituue tam vždy vdecuc

a pomoci národu Podobné zprúvzpomínáno hmotné podpory o

Hvobozovncího hnutí kterou pří vv ílneliňzc v ze Vsecli Končili
ť

kde roztroušeni byli (Vcliuvenášcli ochotné právě ti nojclnidší

Kroužek "MulTic" siliiizeni

'Mnínfeb sniklciicfi " citující asi

kriijané Proto děkuje řomilk vrch

za vhp co ÍPHktí Amerika výkonu

o persekuci hospodářské ti vy-

světlil jak blahodárnou Pinnosi

vyvíjelo sdružení "("'eské Srdce"

Všecky ty ohromné nesnáze byly

jnkž tak jiředrženy ale od polití
kélio převratu je vo staré vlasti

skulečně zle Patní je tam bídu n

přišlí dva měsíce budou nejliorší

po žních snad iiasliine trochu úle-

vu Delegace českých novináři"

přijela do Ameriky ve chvíli kdy

počalo hc mezi zdejšími krajany
vážně jednnti o vyslání lodi h po

travinami n oděvem do ("Vah Pan

Červinka vítá tuto krásnou my

šlenku líčí jak on i jeho kotleto-v-

byli pohnuti když o tom no

prahu svobodné Ameriky zvědě

li a prohlašuje že nemohla se vy

skytnout i myšlenku šťastnější n

vhodnější než tato Přimlouvá se

vřele za její provedení Krajané
nechť pošlou dle možnosti svým

přátelům eo nejvíce mohou všp

bude s radostí uvítáno a Vse pří

jde vhod Kdo nemá příbuzných

a přátel vc steré vlasli ať vzpo

ineiic dárkem na chudé děti nr

neřchledné řady sirotků kleří ne

mají nikoho jenž by o ně pečo-

val Nikdo nemůže si představil

ló už 20 členfi v néniž sbíhalyla pro vře jež byla korunována

I rva jí
Icdinť tudíž rozumné léčení josl ono které zárodkytioumci %

krve rozptýlí r
'

To jest jiroě nejuspokojivějšíiu ochranným proštřodkem pro-

ti kulani jest íitarý spolehlivý chvalně známý Lnxoarin krvo čisti-te- l

kaxciii inu bylo úspěšuf užíváno ponřvadž je to jeden lék kte-

rý útočí na pňvod nemoid' vyPisťuje důkladně krov a zbavuje- - ji ol
kaž é stopy zárodků nemoci

Pakli (bceteék jenž vede přímo k sídlu nemoci zaiměněl

dnes užívat hnsenriu a odlioďle svá vyMřikovudla n jiné mÍHtní lé-

čení jež lozliodnň neiiiohou vašeho kataru dosáhnout Umleto ii

po poskytnutí zkoušky tomuto léku ti shledalo se v brzku n:i

cesl" újdindio zotaveni

hnxeariii neprodává so v lékárnách aipoěnítc s jeho užíváním

dnes Pukli jso byli souženi zácpou strnulými střevy pn dlouhou

dobu lépe dostuúlp si došlí na úplné léčení šesti krabiček jež stojí
pěl dollarů nebo si dostaňte nu zkoušku krabičku za jeden' dollar

Prodávány jsou pouze Luxoariii Proilucls Co Dcpt JJ-1- Pilin-hula- li

Pcnuu — Advcftiscnient

všecky nitky revolučního hnul

dokázal tolik že podařilo se in

ny einarotaini lile když jiřišly k

vojínu českému jenž nemohl nu

jejich otizky německy odpovídá
li ul rho valy ruce a opustily vo

jimi bez dárku Zpráva o tako-

vém bezpráví hyhí však v českých

novinách potlačenu poněvadž by

"to nudilo vyvolni odpor proti

Červenému kříži u ohrozit úspěch

nrinády"
V ("'echách se rekvirovalo stále

u iicjvíco pod nejrfiiiějšíini zá-

minkami Čechy musely přispívá
li velmi značné nu výživu armá-

dy odtud dodávala se potrava Ví-

dní a konečně rekvirováiiy záso

by i pro Halič uč všichni haličští

židé byli převezeni do (Vch hlav

nř do lYahy odkud nrbylo je

možno až do nedávím tloby vy-

pravit Následkem toho pociťo-

ván byl záhy nedoslal ck Noviná-

ři všímali si především těchto do- -

tak krásným výsledkem
V (Vliách dovídali se vlivní čí

nilclé jíž záhy héhen války ní z udrželi spojení se zeiučnii zahni

ničiiíini V kroužku dostávali ponými "klikatými cestičkami" o

mnohém eo my jsme zde konali drobné zprávy o tom co se dej

ale nemohli ní představit i jak o vp Francii v Ifusku a v Ameri

ee Hylo ovšem nul no ludiovávulironuwi práce hýla podniknutu

Teprve po válce když vrátili hp ti vše v tajuosli nebol' rakouská

vládu neznala žerlň a její tresty

zn "vclezrádii" byly kruté
však v ("'celních byh niiudio lidí

nžktrří naií lidé do ('ech zpjiiioiki

pak když vrátil hc prvý náš prosí

lent Masaryk u když všichni líčí

li co M v Americe dálo tu teprve
neznán pravý rozsah naší ěinno

chabých a podlomených kteří pm

perspkucí klopili hlavy zvlusl

kdvž tisluvičiré čclli o velikýc lliaclcli zaleziiosii a suiran s- -
oni

lo o válku poněvadž byli nuceni
Mi tu teprve pochopeny Iklívr

příklady obětavosti zvláště těch vílČzstvhdi Něnicfi ínlé tito kle Denní a Nedělní Pokrokuverejnovnti poiizn uřelni zpilisali na mysli a bylo třeba duvřrnejehudších dělníku kteří mu

lého svého výdělku oehotné sklá nč je zpravit o loni že když v ( c

jaké dobrodiní způsobí v Cechách

každá krabice ' kondcnsovaiiéhi

mléka vždyť jest miiožslví lidí a

zvlášlé dětí již po několik let ne-

viděli bílé kávy Slejně vhod při

jde naše mouka neboť rohlík jesl

vy Se strany úřiulň bylo na nich

žádáno aby psali povzbuzující
v

dali ito pfildollarrch a dollarech chách K( musí mlčet jsou za lir

články a loyální projevy "nejjas do Československanicemi přátelé kteří nezahálejí

mluví za (Vhy ve vlasli sdružuj! iicjšíniii" domu panovnickému
i

Herlínii noviliáíTlIil se do toho českvin dětem pohádkou l Také

na podnikané sbírky '

Když hc čeští novináři loučili v

Puříži h českými delegáty nu mí

rové konferenci tu předsedu mi

nisfprsfvu Dr Krmář jenž je vel

ííp podnikají sbírky a pracuji
tomu aby utvořili ornanisaci jiz

"i
ovšem nechtěla a tu jim byly

články v tomto smyslu dodávány
u musely být otiskovány b''Z po

není v dějinách světa jďíkludu

luky všeho druhu budou tam vel-

mi vítány
fíečník končí svoje vývody pro

hlášením: Vo staré vlasti je krás- -

Tím hp posilovali slabí okříviilimi zaneprázdněn svým posláním
známek Abv nebylo čtenářstvozvedali svčšeiié hlavy a nevčnipožádal jp aby vyslovili ceske A

svedeno k domněnce že tisk stá ně jo tam dostatek síly a sebedumoříce díkv Československého li Tomášové hp obručeli na víru lul'

dulecp Že když iieohtéli víi spolcč vá se rádcem národních wiah u

pozorňovali novináři osol mě své
věry alo panuje tam hlad a nedo

statek de třeba pomoci aby oué prácí pomáhat aspoň mlčeli
du za vše co vykonaiu pro osvo

hození uturé vlasti n tím i pro hvo

bodu vlastní} zároveň vyhovil po známé na tylo pochvalné článkyZatím némcčlí radikálové u byvatelé mohli vp svém scbpvědo-m-

wtrvat Krajané v této zemiVSctičmel iásnli Ilvlv to dohvlitování nud tím že nebylo dosud utím vliv zprilv tčeh byl mařen

l'o té promluvil řečník o zniče-

ní Dru Kramáře Reheincra Ha- -

tiejhoršílio národního ponížemožno díky tyto t lumočit i tuko

vým způsobem jiik on si to před l(lir dvakrát deiiné docházclv

říiui řady novinářů a národních

mohou pomoc poskytnout i a pan

Červinka věří že se stará vlast ve

své důvěře v českou Ameriku ne

zklame!

Poutavá řeč ji Červinky přeru

zprávy o slavných německých v!

IČzstvích kdy v české dříve zlu socialist Ti kleré provedeno po pr
Mavu jc Avšak jakmile práce

mí-rov-

konference bude skončena

přičíní se o to aby vo slavnostní vém vítězství Rakouska a vvln-i-
é slovanské Praze počaly se po

novou persekuci jíž postižen byl šováua byla co chvíli souhlasnýmiřádat vítězné válečné průvody za

Český tiskzpěvu německých písní při nic

Vo Vídni věděli sice dohře o zm
zřejmé a nepokryté projevovánu

Jak jsme již několikráte v časopise přinesli zprávu vláda

Spojených Slálň povolila zasílání zdejších časopisů do naší Če-

skoslovenské republiky a z důvodu tohoto i mv začali jsme nás

DENNÍ a NEDĚLNÍ POKKOK jakož i TÝDENNÍK tlo staré
vlasti zasílali

Vašim přibližným a známým zajisté způsobile nemalou ra-

dost když jim nn náš časopis předplatilo nebol' lim umožníte

jim by mohli řádně sledovati život Čechoslováků v Americe a
rovněž politická zprávy ačkoliv je budou ěísti opožděně budou

je ve velké míře zajímali neboť ze zdejšího listu v nynější do-

bě dovědí se více nežli časopisů tamnějšíeh
Není třeba Vám připomínali že náš lisí jest iiejdokomi-lejš- í

zpravodajský časopis který nejenom jest oblíben v každé

domácnosti kam jej zasíláme ale naši vojíni na líusi v Sibiři
ve Francii llalii všude jej rádi čítávali Dopřejte tudíž i

svým přátelům u známým v Kvropě tento požitek a zašlete nám

na DENNÍ a NEDÍLNÍ POKROK

$1200 na celý rok
$(iM) na půl roku WOO tm čtvrt roku a podotýkáme že čusopÍH
musí býti vždy zaplacen předem

V přípudě že byste si přáli ziisílalí pouze TÝDENNÍ PO-

KROK zašlete nám

$360 na celý rok
iM80 mi půl roku n hned po obdržení tohoto obnosu časopis za-

čneme zasílali Neopomeňte nám zřetelné napsali adresu- ko-

mu si přejete bychom časopis zasílali nehoř kdybychom adre-

su špatné přečetli trvalo by to dlouho nežli bysle se dověděli
Že časopis nedochází a posílali bychom jej zbytečně

Zašlete tudíž předplatné ještě dnes na adresu

POKROK PUBLISHING CO

1417-1- 9 South 1 3th Street Omaha Nebraska

projevy a poslední jeho výzva kvi

tována byla pravou bouří potíc

sku

Pan Kuták poděkoval milému

hoslu za poučení posluchačům po

hraničním hnulí f'echfi ale podee

ňovali ýh} význam 1'an Červin-

ka přesvědčil se o tom po svém

nenávist Němeň jroti Slovan

hI vil při průvodech řečnilo s

némecko-ěesk- y by do něioeckýcl

ivni íi ne i uros řei iiici vím do zalčení Í5yl uvržen do žaláře a

vyšetřován jako ruský' vyzvédař
rf

xvčtového' tisku šly zprávy jiii

skytnuté mičcž p St Scrpan upo-

zornil že budeme snad moci pana

Červinku vysleehnoiili ještě jed

nou bezpochyby ve čtvrtek ve

uč nevňděl aiti že bývalý jeho kol-

čirá 1'avlfi vydává v líiisku časo

Hvoruř! ho % Němci spojují na

obrunu Kakouska Vřrní ( 'ecliovó

při toni všem zalíualí ruce ale jen

schůzi Národního Shromáždění by-

la povinnost tato jménem vlády a

celého národa splnčna tak že zů-

stane zuzmimonána pro vždy v hi-

storií nové republiky
'o té rozhovořil se p ('ervinku

o životě v českých zemích za pél

strašných let války Hned po je

jím vypuknuti nastoupila persc-kue-
e

všeho českého líylí stíhání

fipjeit vůdcové novináři a přední

političtí činitelé ale I ti drobní

"nejtnonší" lidé kteří iieméli ní

kJp zastání kteří nemohli se brá-

nili ftakouskí vlády neměly ní

kdy sřdep pro český národ a m

války vypukla nenávist plnou si

íoil ('eské [duky byly iiřjdřívř

inobílíiíováuy první dva armád

pis rVehoslovák "jediný svobod čer o ceniž bude učiněno zavčas

oznámení v tomto listu Nehyný ceský' list v Evropě" Teprvev kapsách a prosili aby - přišla

vp vazhó zvědě) o existenci vzae- hi by to jednáska nýbrž "besechvíle odplaty
díl" při níž by) p Červinka probo litu toho od jistého úředVedle vládv občansko ustavila m

p vláda fiílnějSÍ vojenská v j níka jenž prohlašoval že ('echo

slovák vydáván je za peníze ru- -
jímž žele Htál iipjvyšší velitel voj

ké vlády A tu řečník s nejvclska arcivévoda Hedfieh mpjvcihi

výdélkář a lichvář velitel armády hiiii nu rázem prohlašuje ze je pro

nás velkým zadostiučiněním ž"

řeská revolucfl nedula sf vydržo

a zároveň dodavatel jejích policii

jenž neostýchal se téžítí z dodá

vrk vlastních a bral ještě úplalkv vali cizinou že nebyla orířanísová

mluvil o věcech o nichž by si kra-

jané přáli bližší informaci

Na to vysvětlil p Serpán jak

nutno vypravili bedny h dárky do

staré vlastí Objednávky bedni

musí býti doručeny p C Hrom

koví v pondělí ráno aby bedny

mohly býti v és zhotoveny Vše

chny zásilky budou z Omahy
v Htřpdil nhy se doslaly

rtu loď Poučení o dárcích bylo

obšírně uvedeno v nedělním řísbi

"Pokroku"
Na konec (ložádání přítomní o

příspěvek mi mJko pro éHké hí

na za mzi peme nyniv ze pro

vedl jí český národ svyeh

skrovných prostředků a pomocí

krajanů za hranicemi

Van "Cto vlnka promluvil -

ní nbory vyslané proti nešťastné-

mu Mrbhku složeny byly z

vojínři rovněž proti finsku

poslány byly mezí prvními čk''
regimenty ('íinř Krantísek Josef

í jeden z nejnehodnjáí'li Habs-

burku m trůní rakonskm jenž

ifVehy nikdy neznal vydával v&Vtf

proklamace svým "milýiďnáro-Atom- "

ft jedním z Mo milýel

narodí byl také národ é%ký (Y

Sfí zástupci V deep'íeH lieiriohlí

m odvrácení Války iút ho podnik

Iťobřiějí O zatčených kteří n noa

od dodava'clu jiných Hlavní slin

umÍHtčn byl im jeho pust ví ve

Slezsku když armády )iojovlv
sta kilometrů na yýcboJ a na jih

odtud jen proto aby mohl hráli

ijmH)(KH K nájemného Tento

zařídil zvláštní dohledají á

stav z Htarých přísných peusistfi

%nr(th a n jejích rokazy zalý

kárd bylí é#Stí i' )niu í a noví

náří

(!#íký tak p'4rh'a hj ftvrJ

dávili v vězení liyl mezí nimi

Malér % vojny
A "No a jak se vám líbilo na

vojně 1"

Ui "h'šlé by to lývuo ušlo --
ale můj sy n byl jmenován poručí-ke-

a já byl jen kniáncm a Ui hí

přcdhlavle juk mi vždy bylo když
j'cia syna muwl žádal o povolení
uUy mí dovolil jíl v neděli podívat

V doW drahoty

licstauratéří "Celý oběd pro
vás oba - šest dollarů"
Jol f 'Měn prosím byi m

ocošídíl - jste jíM že jste poéí
lal vátí" '

ÍWttfiruléř "Ano vc - m

vynechal j#eoi ničeho ' ř '

lof "í taky tu mouchu M

Fl V Íděl JUvat V p'd'
- e"

básník líczruč a několik slodoi

tů v véku Vt nf tti l"t kteří pro

opbaiii Ktaku vyšetřovaní nyu ja

rotky Sbírka vynesla WWl jež

iHnUiiy budou épskslovnsíiuii
koriHuláfii do Ncvv Yorku mi ují

ý i

ko 'Strifrádcj" h koueéné oj


