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Denní a Nedělní Pokrok

do Československa

dali jsme ji insnps pliuesH řplH
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Spujriiyih Stálil pimdíU rusibnii ulejsívb sipíii Jn liftlt

republik v a t dúltubl oboo I In V IhhW Jiiu k

DENNÍ h NEDÍLNÍ rOKROK jukni l TVDENNlK b Mart

bltl fjislbiti

Vitsiin pílbiiíiiýiii n yniiniVm yn jisté rpúsobítiMifinabni r

dost kdy i jmi nu luíš časopis pírtlplatltr itrlml' tiul uiitnŽniti!

jun by mohli f lidní sledovali živni ťVt bosbivákA V Aitnrl a

rmuež polití ké rpiávy ačkoliv je budou íísli npoolčut' butlJU

je ve iiiíře Kit jiuial i in bťl' ze ddejiibo listu v nyníjil do-

bě doi'dí se iee nežli í časopisů liiniiiíjiíeb
Není lit bu Váni píipniiiinali Že luiá list jest lu jdoktuifl

lejšl ípIlHiidiljský éiisopjs který nejenom jes nblíhťll V každé

ibiuuíetiosii kaní jej riišibiiue nJe tutsi vojíni lín Hui V Sibiři

e Friiiicíi llnlii viililu jej ládi čítávali DopÍTjti tudíž I

kvViu pdili lnut 11 luíiuúii v Mi tiipt' tento požitek 11 zašlete iiáiii

111 DENNÍ a NEDĚLNÍ POKAOK

$1200 na celý rok
tfiiiMI na pul roku ifl IH) na čtvrt roku 11 podotýkánu' že čusopin

musí byli vždy zaplacen předem
V případě že byste si přáli zasílali pouze TÝDENNÍ PO-

KROK znsl Ir nám

$360 na celý rok
iflHi) na půl roku 11 hned po obdržení tohoto obnosu éusupiij za-

čneme zasílal i Neopoineiíte nám cřetelně napsati adremi ko-

mu si přejete byelmm čuspis zasíkli jiebot' kdyhychoin adre-

su spalní přečetli trvalo by to dluiiho nežli bysta m dovídíli

že časopis-
- nedochází posílali bychom jej zbytečné

Zašlete linlíž předplatní jeslí dnes na adresu:

POKROK PUBLISHING CO

1417-1- 9 South 1 3 tli Street Omaha Nehraska
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U H VVÍflíIlje Itvrileliého

skliilišté xlťiililo prý se Ue než
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tke iTjiubliťť
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lavř ji- - aii KHK) rcskýtli im úkeiiiént iioéním útoku iiunFur
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Smutný konec omtdcm štvané-

ho muže V línej lni liíliill folio

tu tiiileeii byl v pidkopé pod Sei

il"ýiii poletu v liiiiťiiniuHové tlí

dč mi Viuoliradeeb uiuž jenž míl

tíž bii zranění na obou zápěstích 11

byl v nebezpečí vy U v áecní ' Ne

ziiniiý byl odveeii ibi okresní ne

liioeiiieť kde ješlí téhož dne ze-

lní id V íetřnvállílll Zjlslélio Že

se V llitťí poltllsil Vlilklioilti do

kráiiiii krejéílio lumlrit v ('hoeho- -

iiovnly trž kiiltunif vdťlaviitťť

ky a poli'ri'imky Ab 111 minu

vcřfjiiř tloziiali ž- - ani řlvrliiiii

rcukýidt ťiřťilnfkrt iifkuiuí hvi'

iiároiliií 11 pob ii'iikí
iniviniiiisli Tím ž' Mimi na ulí- -

kové tilu IV Veselého Ilenisn

vu poručík ('tiba Veselý zasažen

nepřátelskou střehni na iliimij

kélit nioslé V liedidi o !l Imd

dopol konal se na WiUoiioví'

pohíelt hrdiny ťtihy Vce-léh-

zn přeéeltič účasti Mflviilit

hrdinovu bvla vysiuvcmi v žele

byli pi nítáni v asioiip-ti- í česko

sloii-iisk- liidy ' Vinci kým

ie rt iiIUpcm plilž-skih- olii'

erllslld jt litJ se shroilní Ztlilo li

kolo iíitdruží i pies hustý tlť-i- ve-

liké rtiiKiol v í Nii hosté liylí

puk v iiiiliMiilMli'i'h rozvezeni i

jednotlivých Hnlťlí" li kl ž H''i

zul 1111111"' llll InVIlli

Týmž vlakem přijela také ja-

ponská VltjiMlsliH lit ÍNiít 11 maj N

Tuškida ti i t A Siiiiliin Nil

Hlcdkfiii přelidnění Pruhy staral

hl' 'iziliecký HÍ'11'I ' hosty 'iz-

zemí Ten zajistil pru p V A

licriuircra 11 jeho sekretáře puk"

je v hotelu 11 "Modré hvězdy"

kde jsou každého dn" obléhání

mnoha obchodníky a promyslníky
II llnlnZOVlílli II Zptísobtl II ITí1' k

inlliytii československého zboží v

Americe obchodování Ame-

rikou 11 zejména Spojenými Sílily

vIhiIhi Zlc čilý Zájclll H llVllI ji-

hli' nanejvýše rnztimno že vládnu

americkou liyl poslán tlu í'isknl-vciiřk- r

ffpuliliky ni už jfiiž tvým

j'(ilili'(i'iu a linliiitýiiií ykiiSfiitiKl-m-

P'miií'i1' iihviikuvm-l- i

iilirlioiliií hlyky iihví 1i"iiií1ii

(jv"wiH 1'i'piilflikanii rinlnii i kiil- -

k('HI )l'ÍHpťj(' IIIIMÍIII

kýw priiniyhliiíkům uly imlt-zl- i

nilhyt pro vť' výrobky' v iitgvťMM

riuhliťc na hvřli

i'uii V A (ífťiHjrťr jnijiruví po-dř-

il liku kiiiJiu ktffá lnuli'

olihHliiivalí vii'1'liny puziniiky a in

fot iiiii'' na jlťliž záklinlř ' a

mcririí iiliťluxjiilťi h priiiuynlnírí

najiloii i'1'slii a zpíiNoli jnk
uliflin-dovil- i

í a vyvážiílí do éťHkoulovcii

wki" CfDiiUikv A pí'i 1'iu Hcinijf

i'i lltlVuíí řťuky Krltíťjí v k

vártiHili při ťi('áiikt' imiiťť na

cllťtIí 'iuLi UÚIUL'- - U itívuillll
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t velká skleličnii tabu ve vy-mezi lid iim7í Slováky u xnlm
kliidní skříní se zřítila pře-ekl-

apřátelé Smuteční strní

t volilo naše dwináeí i zahraniční
tnu levou 1'tMiil a na ptiiviei 110 lez

vojsko a presidentu MiimiivIiiL
niltjt Mariu' luitrátm po to

dostavil se k smuteční shrnio!
)0(n() j nrzniímélio niiiže už le

t MÍ Císař thile ministr N Klu-jp- i ve v minulých dnech inspektor

vati je — de velmi nemile oMipii

je-- li ni-
- éehký ýclrzuiéiií ÚÍTiJník

na Slováka "aku piiMicr uviň"

je iiediistojiic 11Í lučil jí-l- i mnozí

Slováky IneipoiláKky --

Kavárenskou politiku viděli jsmr

kdyM II Muifiini od Ceeliil Žádá-Hi- c

liéen jillélto (dieeltic vidéli

kutkv ne politické pokoutní
etVÍ

Jako tk ánt lUkotiikt I

siaiiici- - Svijnii Podolí deHÍ in ib

elulzely z I hIÍ nad labem objem

bedny uvéené htilwtloVskéliill

tMlyitiíi lnlitmví ale udreHovinié

iiiÍMní kpltiliiieké Ciriní '
Hýdl II

TbiMi Zánilky tylo ml

"HekJaidiiu-ř-íaiiHtHU- '' v ("Mí nad

UIn-i- a iiékladní li1y byly

imiiruy a tmvitléeiiíut

volného provozu nt éen!ťitiloveii

'kdio idukoviíího velitelhfví v I'

lajné straže Pokorný jej zjistil
lest lo sl a v by vedoucí

Plíeliia dosud ziiehova-l-

s nimž kruté si zahrál oud
Pied rokem Im opustibi zena a Pii-elit-

itawlal poinír s dohře síluo-

Vďinll vdoVOII Z Holešovic

htallliee Ve stiivehliíut

od v ít ví upadl do fítiuiiční listu" a

ŽÍVlI se podědili iloboll pbďuílll
bačkor Poslední své úspory ó'H)

K juijčil nlavít'lskéiii(ii místruví

nu Žižkové kléry' inu vSak upřel

peníze Štván pobrotuaiiií žívola

cbtíl se zaeliránítí — - krádeží ale

prvý krok lul cesiu zločinu zapla-

til životem

Znamení doby— st nnílivú nou-

ze t ZV Klřetlnícll xtiivfi zračí se v

juknu zemí luivý lento ulát VHMři'

tlu Kvropy nkiilťt-iM- jrst

rý by byl dohnán k této akci ale

ujišťujeme že co podnikáme jc
zrubi uváženo u vnuceno náni i

poiiičry v nichž žijeme

žínáme iujcuee Čes Snlee u jsme

proto přesvědčení že Cca Srdce

ncdopu-it- abychom dále ukrývá
li stydlivé díry oděvu u nedohtuť

ky obutí' před itvířenými déLmi

abyelioiii byli vyčerpá váni pohle

deui na tlili při přesnídávce Min

plat uíítclú a výp a zatím kolÍMÍ

mezi !KI ažJJdO K a bývá pru vt

dělní poukazoviíu k vyplutí už po

píli mísících! Poinýáleti na ve-

dlejší pracovní výkonnost při tuk

namáhavém zaiučstiuíuí úplné vy-

čerpanosti 11 hrozné podvýžívé jest

absurdní Jediný tenlo důvod po-

stačí přesvídčiti (''či Srdce o vel-

mi naléhaví potřebě podpory Ctí

orKiiiiÍMiee zaručujeme že infor-

maci tyto jsou správné u prosíme

jménem lidskosti a v zájmu náro-

da D rychlou bezodkladnou a u

podporu pro výpomuciié a

zatímní učitelstvo okresu vino-

hradského

Projekt na postavení 2000 bytů
nad Košířemi — Na pozemcích

Siniikýřky nud Košířemi

projektuje se slavím asi IIÓO dvou-

poschoďových domu betonových

tvárnic byly o I :f pokojích s

příslušenstvím Celkový náklad

1'áč vysbinee Kalinu za Slovci

Jko tlr Markovič dr Slavík 11 ín?„

'iirubn-Pl'eTcriiiaiii- i d Po před

nesení národní hymny Míjensluri

kapelou promluvil k sdíruiiiiidč

létli II obeeetlstVII II Vnjsktl millNl

Klofiíé jctiž vřele vzpoineiiiil pa-

mátky jeiluolto 1 těchto hrdinu

kteří uíe nechtějí od republiky

stí 111 i váak dávají vlasti víc en jim

drahé přílllíáejí vbisli v

wt životy nví líní poi žádají ud

ivpubliky ale uedávují 1'cpullice

ničebo "Múmc-l- i býlí socialisty

~ iravíl ministr Klofáč — iicdo

vedu si přeilstavití roeiiilÍHiniis

bez této iiirnviií odvahy tnnřtí

podřídili Hvé "já" HÍrííuui ce-

lku!" — listí výziiainná ulovil

ministrii pří pnliřlm

českého hrdiny zahynulého pří o

Wibozcnskéiii boji nu Slovi-iisk'- )

jijž ztížili tolik sociální demokra-

té hvou zbabiloti politikou
Smrtelné zranén vytahovadlem

— V papírní firmy V D Woiss v

llukovcí 11 Plzní ziiebyeeu byl vy

tiibovadlcui vlastní vinou dělník

Ant Trnka z Piikovee a lak těžce

umu milostí jen zářily V ruce dr-

žela šátek a sdělovala nám --

hleďte co jsme dostali 11 v tom již
začal dopis váš čisti Vaši'

radost a vítloiní že jste všichni

živl zdraví u že se vám dobře ve-

de všeeky mís velice potěšilo a

posilnilo o tuk velikých bole-

stech bít Jí a všech zlých trompo
tách Zůstali jsme zdi úplní bez

prádlu 11 všech druhých potřeb
ženská košile stála '() korun

špulko nití is už Jí zl Ostulní

myslíme že tam u vás o všem tmu

víle Ke koupi není však zase

nit Iteboť to lillljí všechno useho

vání Co to nyní děje v 1'rnze o

tulil ht zajisté též v novinách do-

čtete My zdi' všichni děkujeme
za vše Dobu a tčšíiin! se při lom

nadějí žt Ht to opít všecko ku

spokojenosti napraví Dřívt jsem

prosívala líolui lihy nedopustil

by se iiašt Hakoiisko nerozhněva-

lo m vaší — lineu i naší Amerikou

Nedošlo k tomu přes to alt! jsme

st nenudáli že váš jutu president
bude nud celým uvitém rozhodo-

vat Modlím w župana Wilsonu

jehož celý uvít zbožňuj'! — ovšem

kroiní lichvářů 11 lidí podobni tří-

dy Vyprávíme si zde ic jistí
luiti u ván Ceši také ac radují

jaký výsledek mělo skonče-n- í

té hrozné dlnidié války Prá-

vě lundu přichází domů z továr- -

Nimi lioxtť' h ji A

v 'fi' livlí v iiiiiliciici

j)ri'í(li'iiti'iii rfpuliliky T í

jenž w zájniťin vylfflil

výklad j''ji''h podání a ujiilil je

tlí l'Jobné Iwdity pak byly lir

mou Uýdl h Tlum ziiNÍlóny ib

Liberce lul adrcslJ Zlioíllll''l 'dopise který dostalo v Ičchť)jiinuiťiu vlády VKli'aiiiini porno

Dáli' byli píijalt kaiudi-fcii- ) KratHcIiincry a ijcklarov&iiy jakoCl

keru litické zboží Z IJbi-re- pakHiiiiHterxf va zaliraiiiíMiíidt áli'ži

tluetdi ('eskč Srdce Dopis zuí:

Hilriižeiií v odboru zatím

vypoiil lléilelfi pří jed "Koiijeu

ský" lni Král Viiiobradeeli dovo-- !

11jí h' podali 'Va Srdcí jakožto

poiu nár výboru prostředníci vím

míst skup vinohradské naléhavou

žiklost o podporu Ačkoliv učitel

ká bída je nevýslovná jiřevyá'1- -

udu miioliycli t en SnleetH„lt li ď11 h Mil J"'1
v drn li isme

eoeoíee zeucl
'

IIH P'''lp'' 'tý'dl
a :t 1 oiiho aliveliom iienttisili učinili

jednoho domu o ó ilvoupoKojo-
-

vveh bvtech s nřísliišcnst vítu jestiny a sděluje že Veselý bubnuje

tyto bedny pruzdne firmě vráce-

ny T vše bylo jak personálu na

dráze tak obyvafdst vu v okolí

uejvýti podezřelé Pw H8 dubnu

ibiKtd lo stanice Svíjauy-Podol- í

Viijroii zboží opatíeitý' týmiž

jako dříve Zahílatté bed-

ny Nádražní vojenské hlídce v

líakoví zdál hc vajfoti podezřelý H

protti byl jeden vojín povéřeit Je-

ti vlakem už na mb-l- o určení n zjí

4titi jaké zboží vafott obsahuje

To také tte ulálo Ve Svijaneek-l'obd- í

byl víon tm žádost voji

novu otevřen a obab jetio zjííilřn

peM to že vaiřou iiOorovázjící
"Heklebluiiffaimlaltu" z

Tulí firosch proti tomu protesto-

val A nyní c zjistilo juké Ui

zboží bylo Johnovi proslředni
ctvííii Thoimvým z 1 'f í zesílí 110

Byly to součástky nových vojen-skýe-

výsi rojil injlepáí jakostí

Vajř"" obsahoval pěkné bílé iit
sloiiiícké urádlo vojetoiké opaniy

rozpočten pří nynějších cenách a vyhlašuje žf se bude ve řtvr- -

'leil Cllllllllio lisí ujMU-is-
i n

Plzní bude vi konánu soudní iiiv ]'""
ok kiny je morálním

usiii'rcciiéo itiížeitíui iiaielio htnvu a zároveií

Téžký úraa při prácí — '
obžalobou národa jenž

Prautííek Hrou z hynmilí vycliovatcle aví sí

í ÍW 11 Plzní byl při jtrájly
vého jádra 11 vé budoucno

A Vf Škodových závodech přilitá-- st í Cvídoiuiljeuie si jasltč Ž''

jeřábem tak huk-ii- Í že u'r ní tavn v mí rodí íeskosloy kle

přibližní na l)t)(M K htavcnmit tťk (iroilavut Hiticrieke sauio -

je vzdáleno asi čtvrt hodiny od

konečné sluníce elektrické dráhy

Výzjiaiu tobolo projektu pro zmír-

nění bytové nouze u odstranění

nezaměstnaností v jYaze budu jí

stí vládě pohnul koti aby jej vše-

možné podporovala Koíní ná

zde v Jiiiíícíidi proto také jdu ji

hned zajdatit Nu kazloij osobu

jest ho povoleno jeti Va i'-
- Mu-

sela jej býti rádná zásilka když

je í my zde budeme míti O jak

se na no od vás těším Děkuji

vám za přímluvu aby pan Jícmn

nám iiujěoval od vás noviny

Návrat amerického plachetníku

toMÍ Di Štřiánkrin míiíÍHt

nbcliodii !)r A StraiiNkým inini

Minii řinaiící Dr A lmww tul

iikfrcin národní obrany V 'Klu-Cáre-

h iiiíiiístri-i- zásobování

Dr Vrliffiskýin
Dar amerických Cechů Cenko

íbvenskému Červenému kříži -

C (' K dostalo m: Úřiiini' poiiiiicí

( yúnidií Zasbilof tnu Národní

Sdruxťiií i'iíkýdi katolíku v A

nicHct' darem obno JOOtfKt f ran-

it fj Znavný o obno byl ame-

rickými ('Vchy nebrán za jediný

den a to jíž před válkou Pyl

podporou trpícím v dalek

vlastí b'Z rozdílu vyznání Vypuk-

nutí války zneiiiDŽiiibi mlafí jej

do (''ech ~~ na áli'MÍ Wbof kdy?

první Mrňjcj ícukhu lioj za rvn

bilu příáli do Ameriky til fliití?-íičt- í

("'ccliovc poznávajíce závaž

iiot cli víle pochopili ' daru je

jbdi budť v novýcli dobách jimi

domovina Ala vMříc více zapotřc

bí ObllOH byl uložen později o

devdáti NáiiMlnítnii Sdružení h
mkýeb katolíku jež tlyní pnrttřed

níetvíiu pana Hajíéka
tleiila Natítiial Hanku jej l'rij
éílo ('vkloveiokciuu Červené-

mu kříží Tento krásný éín bia

řrilu- - pomocí je novým tlíikazcm

jak vířní naíí krajané v Americe

vzpomínají ivé vlaMÍ a vdé'ný o

IiImi její radostí bude jím jíxtí

podnítím k novým Aleehciiiým

ikufknin
Naíi v tložbich hturianíty

Armkáj - P omitá"tí

inífcíeíeb nezvéinotí p'ílá tylo

dny H'Dr KoImiuiíí Kíebter elií

iiirif z Praby vým po

jemné dvotipokojového bylll n k'l

t hyní spíží a záchodem je rozpo jfniiie zl pohrouuidé a velnu do

hře vesdck vycházíme Nyníčteno na tU) až b0 K Příprav-

ní práce jsou v proudu a bylo by
rbřÍMití páy Ikaníc' hřebíky nl- -

možno ješlř letos většinu doinfi o
uové platím pracovní obleky při-

krývky a j Ve vajroiUí také kro-n-

toho nalézala w jirázdná bed-

na vvulcehovaiiá jikýth w po

uívá k dopraví moijky obsahu-
A- - t-j-

g- "4ik w "t
va!j mnoho prázdných pytlů on

mouky To nasvídéuje tomu že

za zboží bvlo plaeeno lohnem

moukou Kdo viak kmdl rrární

zboží v řití n ls immiÍ tlostid zná-

mo Podivilo jet Ž' Vojellskí (i- -

Mv o" případu tomto zprávu ve- -

doufáme že se mim již lépe zďi

povede leště usi rok budu

dosti povážlivé ačkoliv pouiíry

se již nyní znační zlepšily i zvbí

stí jest tiátti veseleji eo Perano

ví dostali od vás psaní a ve ke
réiii udíltljete žc se vám dobřn

vede jako před válkou Mílí jsme

za to že jste bylí válkou též" eitel-n- ě

postižení VŽdyf
' to muselo

býti též iibrovské stahování zásob

pro tolik vojska vysílaního do

války Však jak se zdá tak 11

vás snad na ničem ani neubylo

Víru ze ne upřmutě tišíme "

VŠVdio ft zvlášlí eo Amerika pro
mí vykonala Přáním vroucím

lián všech jest by vás Pďih pří

stálém zdraví zachoval Milovaná

paní Zelená k vaším alavným

jmeninám přejeme vám byste w

ješté po úim)m řadu let tišila

dobrému 'Aruvi s vcmí nvýmí

nejdražiíiiii víta bytoatmí áe ra-

dovala blavní ihyste vžly nále

řejoti j"4ií UťfnuMy

"Yfůkm mni UM jen jAkl

nrtfeli" — Tak at zoílo licbr

bydlili Pude-l- projekt prováděli
obecní prospěšné stavební druž

stvo slíbili mu ministři veřejných

prací h sociální péče podporu

DOPIS 7 ČESKOSLOVENSKÁ

BEPUBLIKY

J'aní Aloisie Zelená známá sta-

rá osadnice a majitelka obehotlu

v ěí Píli Wílliam ulice Omaha

tloruííla nám k otištění následují-

cího zníní dopis který pní ví z

Cecli od svých známých obdrže-

la:

Vrdy Jíuííee JJ7 kvit na 'lít

Drazí přátelí!

Nejdříve vííehní přijměte r

(Ječný náš pozdrav a ujiitíní o

radonti naší ad timíe jste tam

všíební živí a zdrávi Neuiůžemc

vám ani vpnal jak jsme bylí po

tišení když jm' ilopía o vás

upatřílí Oodyno k nám příí
Ji A a p 'A fj rif' Ytittnf] i

rakouských kruhu fli'íneh do

bí kíy bylo jíž tiaplw Jiť ž'

zdrav ' Sibífe Ahm tnhmsk la

A života tohoto ktrtý íokofo aeln ilrmtf4tvt$ln viada í
kí swh kl4jí# jť épluí zoíéítí

dne zaiijíwiá výzimÍMÍ ÍV'
Ie'Ídi na SíM vmíhIi Iptú nyní "NViMf Frc'

f% ftSnlkeiH tály byl
Pru-wt-" ktrá pimi "(Vl t

juko firimiý ith'iUí vjííi tká ívU mntii uímWitk přelo

když byfx- - m" 'M'' ihl ptf)mybir(b podolů

!!!
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íl4Uu 131 ( mayoř James li mimo ří"í záležitostí mét

Sari Kraocíska Ml v (er íílýell korporací Te-hd-

zakoupil fakí bol' trup Mvi ZiWb pbiclietoíku
'

(VJtb-Mooare-

jí-ii- UM pokrytý řezem u míkkýíí v přístavu Valparano

tt ta po likolik řokři poiižívémi byla f uhelnou bírku Když lo

stala ďt rukou utíSm majitel" byl náležití o íína obarvenu

znovu vybavena takž otclnly vydali ' mohla n AttU-V- eclii do

Kv"rjvy irákladem jfímemko j"-Jíu- á u ví'í pbiciilaud

fc vího kiruá lit%l#ni j' u l

WUvmt UvWřkníe r j'di' piv I

firkukií mýbí ' du íywlniky zkru' velkou
žití vcwdá byla! We srdečném po-

ziraveiii

íirkfiU hUath prvními )WřJníky f líkvíďMly v Vid

l"A d': Ují }'L' k!'Hi j ' i'


