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M-M- 4 MWWt držet' A tuk dpolečnosti objed-

návaly si uhlokopy z Evropy píNaše Becedá Výsledek je: američtí bossové a

My jednomu každému přejeme
i Z československé í
l republiky f

Krádež legionářského praporu i

předáci uhlokopft a uhlokopové
sami z větSiny z lidí přijetých z

Evropy sotva trochu anglicky 7 - n -na poštó — Neuvěřit elé a přece
umějících Tak tito bossové a ná

pravdivé! rraporak is radcra
zaslal pro výstavu Náš Odboj do'čelníci uhlokopu dostávše tyto

do unie nyní prostředkem faleš

ných slibft a- terroru jimi vlád-

nou Mluvil jsem nedávno 8 bý-

valým uhlokopem o strajk u a ou

mi řekl Že většina uhlokopu sot

Prahy z Chrudimi rotní prapor 7

roty československého pluku ital-

ského č '11 Prapor tento nena-

hraditelná památka zhotovený le-

gionáři samými zdoben jest čes-

kým lvem na jedné a na druhé

straně bílým nápisem: Ku předu
ku předu zpátky ni krok! a čtyř-m- i

stuhami hedvábnými: fran

va co ví a na vbidní neb soudní Kéž se vám vede dobře jste šťastnými a nechť
rok 1920 přinese vám úplné uspokojení

příkaz dbát nebude ale bude dě-

lat co bossové leknou Ti lidé v

Evropě tatu byli podřízeni bez

ohlednému poručníkování a aine- - couzskou auirlickou americkou a
I I I v Irický boss je proto chtěl poně-

vadž Amerikán se mu nedal bos- -

sovat Ale lid neuvědomělý po

věrčivý nechá se bossovat a terro-rizov- at

Jak pověrčiví jsou uká

TOPKKA KAS&t 20 prosinec
19UK — Ctěna redace "Pokro-ku"- !

Tak jsem kc zájmem četl

ty dopisy z Cech jak kc tam tro-Stáva- li

na ten biuliý Hoeialismus a

juk jsou skluináni Žádná státní

proměna neruúžc nam dát ty vě-

ci' které nejsou Než bude moei

býi v fochách hojnost ta hoj-

nost se musí vyplodit praeí ho-

tové byty pro přelidněnou zemi s

(oblak nespadnout Musejí kc v

potu tváře nadělat oihly a malta

a y potu tváře byty se musejí po-

stavit! za socialismu Vláda tam

po socialistická dula pokličku na

cenu obilí a brambor ale vláda

tím nezajistila aby se ty věci uro-

dily nezamezila sněhu aby nepři-

kryl zemi i 8 bramborami neoby-

čejně ranně Vláda málo dokáže

když chce řídit ceny plodin - Do-

padne to pak tuk že ten bohatý

pokradnin úplatkem dostane pře-o-

eo chce a na chudého se pak

nedostane ani lacino ani draho

Tady v Americe vláda také po

soeialisticku chtěla udržet cukr

v dosahu chudého člověka Ale

když cukru bylo má'o bohatí po-

mocí úplatku a kradmo dostali

jej mezi sebe po sta librách a

chudý ho pak někdy vfibect ani

dostat nemohl libru Vyšlo na je-v- o

že boháči drželi 300 kar cu-

kru pořád v pohybu na dráhách

abv nikde vládou nemohl být za

zalo se v Kansasu Měli se vrátit
do práce 12 prosince Ale mno

iWiiSKou a sumou cervenouiiou

nápisem Osl pluk ě 37 7 rota

zmizel při poštovní dopravě K zá-

silce přiloženy dva diplomy pra-porčík- a

od armád velitelství
divise v Itálii Neuvěři-

telné je že takový ničema může

se vyskytnout! a takovou velkou

památku odeiziti Přísné vyšetřo-
vání na poště zahájeno

Dvojníci básníků — V nedáv-

ných dnech bylo ve "Venkově"

psáno o pařížském dvojníku bás-

níka Pezruče o človíčku ryšavém

a přihrblém který se v zimě roku

1914—1915 pojednou objevil mezi

českými členy Krancouzsko-česk- é

zí do práce prý nešli poněvadž to

byl pátek a tak v pátek nechtěli

začít dělat druhý den byla sobo-

ta ale zase bylo VI a číslo "tři-

náct" je nešťastné tak zase nesli

dělat Teprve v pondělí začali

Vr-l- r-it

"REG" KAtl
pracovat Ti lidé by nám nesli na

pomoc snad ani při smrti kdyby
to bvlo v natek neb VI S tako

vými liUini s takovými vůdci ja
ko je Ilowatt president místní u

Lípry a dal o sobě obratně rozsiíi- -

ti že je Petr Pozrue záhadný!
básník "Slezských písní" a že

jyroto prý zaplál takovoH nenávi-- j

stí k markyzí (Jeroví arcikníže-- 1

ti Uedřichovi a vykořisťovateli
Těšínská poněvadž je z " vysoké

j

panovnické krve" snad dokonce
sažen Já jsem mohl dostat cukr a "REO" TRUCKY jsou ňyní

nutnou potřebou na každé far-

mě a v každém obchodě áfmý

jen po librách a pak se mi jeden
Amerikán pochlubil že ho nechal

poslat sto liber najednou příteli
na východě Co se nedocílilo ku-

pováním na místě docílilo se po-

síláním Když se tu při uhelném

řtra iku uhlí prodávalo na malý

pilino
— ueruv inair a juv

r 19 15 přinesl časopis "Indépen-danc- e

Tchéípie" báseň tohoto

"Dczrurěc" podepsamtu iniciál

kou "P Ii" Nešťastnou náhodou

dostala se tato báseň do Rakouska

a jakouský byrokratismus uvěznil

za ni pravého Dezruěe — jak zná-

mo — na mnoho měsíců Bezruč

stal se obětí svého zločinného

dvoiníka iak se nvní ukázalo ja- -

]e proaavamcodměr kdo prý hodil desítku

OPPEFt COJONES
extra na tunu dostal je nějak A

co ' pak je desítka boháči! A

chudý pak nedostal ani na od

♦měr A tak než to státně sociál-

ní zařízení bude dělat dobrotu

musejí lidé být jiní nežli jsou a

až budou jiní než jsou nebude

zase takového zařízení třeba Já

kéliosi Jana fJrniely kdysi obec-- ]

2558-6- 0 Farnam Street Omaha Nebr

Dodavatelé pro východní a severní Nebrasku a západní lowujen se bojím že v těch útrapách
válečnvch lidé v Čechách jako

jinde nalíčili" se 'očekávat příliš
iivarararajargifEjzígjgrjrjmnoho od toho socialismu A

kdvž válka přestala a přišel so

cialismus tu aj všichni ti staří

lidé zůstali takými jakými byli

dřív a zůstala ta sama nutnost

časně ráno vstávat a namáhat se

až do večera aby v přelidněné ze-

mi dostalo se chleba a jiných po

bychom říci Porozumění neb Zna-

lost "Understanding" přesvědču-

je Poutníka o nepřekonatelné mo-

ci pravdy a lásky jež konečně lid-

stvo přivede do šťastnějšího svě-

ta Vede Poutníka dobou biblic-

kou k břehům řeky proudící před
Pabylonem pak k Patlému kde

jasná hvězda věstí příští vykou-

pení lidstva z bídy a ponížení si-

lou lásky jež konečně lidstvo při-

vede do bran Jerusalema v

třeb na všecky Stát nebude o- -

bohaeen ani theoricmi ani zříze-

ním iile divící' nrací Než

bude moci každý mít tu pohod!

nou sesli doma musí ji napřed
někdo udělat a ten kdo ji bude

chtít mít musí zase udělat za ní

v území celé republiky 'prohlédly
více než :{0000 invalidu a dle do-

savadních výsledků vyloučí z

kruhu invalidů 15 až 20 procent T

které v nynější době již in-

validy nejsou
24 hod časomíra — Min nár

obrany předložilo návrh zavěsti

24 hod časomíru pro celou repu-

bliku a odůvodňuje návrh jako

nezbytnou moderním požadav-
kům odpovídající nutnost Pojem

dopoledne a odpoledne vede často

k nedorozumění zejména běží-l- i

o 12 hodinu Počítání do 24 hodin

bylo zavedeno u všech dohodo-

vých armád Také mezinárodní

poměry dopravní vyžadují zave-

dení 24 hodin jako denní časové

míry a také na drahách poštách
a telegrafech ve Francii Anglii

Itálii a při mezinárodních signá-

lech časových zavedeno je' počítá-
ní do 24 hodin Pylo by ovšem za-

potřebí aby i sousední státy při

stoupily k zamýšlené reformě

Tiskárny peněz v Praze by se mo-

hly rozbit tištěním a ani 10000 K

nic žádného klidu nedá se oče-

kávat Celé blaho

obyvatelstva záleží na

tom jak několik kasalu bude po-

roučet pfil millionu lidí z většiny

Nevědomých a pověrčivých al:
takto na užívání světa dosti hbi-

tých V létě (Iřív než bylo po-

tuchy o strajku dostal jsem se do

řeči s holičem při stříhání mých

vlasů Mezi jiným pravil: "Já
jsem hudebníkem hrával jsem
basu dlouhá léta nejvíce v Pitts-burg- h

Kansas Ti havíři tam mě-

li tanec každý večer a tak jsem

hrál každý vočer dlouho do noci

až mne to omrzelo" Lid ktérý
takto drží na tance si sotva co

zachová a sotva stávka trvala mě-

síc havířům peníze docházely a

začali udávat své boudy svobody

kterých kdyby byli kdysi nekou-

pili neměli by a peníze co za ně

dali také ne Dnes čtu že strajk
bude prohlášen zase jestli stát

nepropustí jednoho havíře Co ne-

dbal na unii a šel kopat uhlí s do-

brovolníky které stát k dolům

povolal Stát nemůže ale propu-

stit člověka který v čas nouze šel

státu na pomoc Iíowatt hned z

počátku vyhrožoval válkou bude-Y- c

soud 'Spoj Států do záležitostí

havířů se míchat Vláda s vůdci

jednala shovívavě ale to právě

jim dává kuráže a roste jim hře-bíne- k

Než se otázka uhelná roz-

luští bude asi dlouho tryt jsou-l- i

uhlokopové tak nesamostatní

neuvědomělí a vládu st ot ožnují s

kapitál isty a tudíž vládu poslou-

chat nebudou ale své bossy jak
je o nich řečeno — V strajku

jo velmi podobné

Teď i kdybychom prkna měli sta-

vět bychom nemohli poněvadž
nebude hřebíků k dostání Já

jsem za léta schráněl zohýbané
ale nikdy mi nepřišlo mít dost ča-

su abych si je srovnal Ted' snad

musím když budu nějaký hřebík

potřebovat Tak bolševism v této

zemi zkouší houževnatě jak by se

prosadil Pomalu ti co budou

ehtíť prosadit 'pořádek zákona

budou vyhlašováni za jeho rušite-

lé a rušitelé za vlastimilý Otázka

je jak my Cosi se zachováme k

Strýci Samovi který pomohl Če-

chám k svobodě! — S úctou

Jan Rundus

v

CRE10IITON NKJÍK — Ctěná

redakce! Přítomně zde máme

pěkné počasí sníh se rozehřívá !

ten čas byl příznivý horníkům to

byly zimy až 22 st upňů pod nu-

lou tak že kdo nemá palivo tak

je v tom zle My na farmách

jsme v tom dosti dohře zvláště

kdo má kus lesa tak mohl i mě-

šťáky zásobovat Proto volám ku

farmářům: Sázejte stromy far-

ma nabude lepšího vzhledu i celá

krajina lépe vyhlíží kde jsou

stromy S pozdraveni —

- Josef Barták

Prozíravost
Sedlálí: "Pane lékárníku dal

byste nám něco pro zkažený žalu-

dek?" :" :"
t

Lékárník: "Kdo pak si žaludek

zkazil?"
Sedlák : "Až dosud nikdo ale

:5Ífra zabíjíme krumíka a pozejtří

bv tu sesli nekoupilo když ji ni

kdo neudělá (A udělání něčeho

se nedocílí strajkem také) Ještě

neizdravěiší úsudek o řízeni cen

všeho zdá sc mi 'dal v kongresu
senátor Capper z Kansásu Po

klička se nemá dávat na ceny far- -

lnerskýeh plodin aby se zachová

stopadu: "Oznáiiieno již v novi-

nách že jednalo se o splynutí s če-

skými socialisty Fedrovatelem
toho jest prý zvláště prof Maxa i

estatní poslanci oproti tomu jest
však silná oposicé v řadách stou-

penců zvláště pa Moravě Hla-

sování bylo odloženo ale kdyby se

bylo hlasovalo byla by prý sku-

pina pro sloučení naprosto pora-

žena Hlasování bylo tedy odlo-

ženo a věc ponechána k rozhodnu-

tí spezdu Jinak jsou ve straně tři

proudy: l Pro sloučení 2 pro
další samostatné trvání strany a

i pro rozejití se strany — a roz-

chod kam koho srdce táhne

Nápady českých bolševiků —

Praha listopadu — Dnešní

"23 Kíjeu" přináší tuto zajíma-

vou zprávu: "Munu propustit
Kramáře Pavlu Oeěka a Syrové-
ho zatknout — tak zní nejiiověj-š- í

rozkaz sociáluč-deniokralick-
é

"ěrezvijaěky " jejíž orgánem jc
"Sociální Demokrat" založený
Šnieralom Milnou Skalákem a

Sti viněni Český politický blázi-

nec' v němž jest i tohle možno A

kdož ví zda nějaký Petrlík-Salá- k

a Muňanobudoit přece jednou za-

týkat! generály našich legionářů
v Rusku Céčka a Syrového a zda

nepověsí Kramáře aby převzali
nedodělané dílo Friedricha krva-

vého a chorobného chlapce Šťast-

ného Takové návrhy a rozkazy

vycházejí u nás z vládní strany
ministerského předsedy Tusara
'Sociální Demokrat' vyzývá stra-

nu by vládu t j svou vládu do-

nutila ku prohlášení y
£c se tak

stane jakmile jen 'zločinci' Kra-

mář Pavlu Céček a Syrový pře-

kročí hranice našeho státu

Soupis válečných invalidů po-

dal přibližnou cifru těchto osob

la obchodní soutěž a vyssi ceny

aby ponoukaly farmery k činno

níbo tajemníka ve Uioteo u Mo-

ravské Ostravy Ormela kandi-

doval tciké kdysi za jakousi'
kliku íde nepocho-

dil Pak 'se mu za nehty ztratily

jakési obecní peníze a on prchl

do Paříže Tam na sebe upozor-

nil vylíčeným híjdáctvím — Tato

historka 'iiárf upomíná na podob-

ný tentokrát značně netra gičtej-š- í

případ který se udál asi před

půl rokem v Čáslavi Tam se zase

objevil dvojník Jiřího Mahena

Hráli tam jeho "Nebe peklo

ráj" a mezi představením se mno-hokrát- e

děkoval zuřivě vyvolá-

vají pan "Malien" Těšil se ve-

liké přízni a také byl počastován

žel bohu že skutečný pan Jiří
Malien toho večea neměl ani toho

íiejiuenšílio tušení že se má "do-

bře" Seděl v Urně lí svého re-

dakčního stolku a že kdesi za sed-

mi řekami a sedmi horami někdo

klidí jeho slávu a zakládá na tuk

— ani ho z daleka nenapadlo

Rczhodnuti o hranicích Maďar-

ska je definitivní — rA Paříže 1

prosince se sděluje: Maďarské ča-

sopisy ustavičně snaží se vzbudit!

domnění že rozhodnutí mírové

konference o budoucích hranicích

Maďarska bude přezkoumáno a že

Maďarsku byly
!

zástupci dohody

přislíbeny opravy hranic v jeho

prospěch Československý mini-

str zahraničí dr Pones považoval

za svoji povinnost upozornit} nej

vyšší radu na tyto tendenční po-

věsti Ministr dr Peneš byl

dohody úředně ujištěn ž''

rozhodnutí mírové konference o

hranicích budoucího státu maďar-

ského jest definitivní a že nebu-

dou provedeny žádné změny k

ropspěehit Maďarska
Nové nebezpečí 'maďarského

vpádu? "28 iííjeu" píše 20 listo-

padu: "Maďarské vojsko vypáli-

lo jak úřední zprávy včera ozná-

mily na naše hlídky v Ipolskýoh
ísiahrách í!0 ran Telegramy do-

šlé dnes v noci sdělují z Pešti

na pešťských ulicích jsou vyvěše-

ny plakáty hlásající tcrritoriál
ní nedílňost Maďaska a agituje se

pro vstupování do legií jež bybo-joval- y

pro jednot u a neporušitel-
nost politického: a kulturně uza-

vřeného území které tvořilo Ma-

ďarsko před Květovou válkou
'

Realisté se rozcházejí: — Ně-

kdejší strana prof Masaryka
ěe-ik- á

strana pokroková která po

převratu H října vstoupila do

socialistického bloku řtojí před
zánikem "23 ftíjVn" píÉe 25 U--

sti v pěstováni potřeb ale aby st

bezohledně potlačovalo všeliki

nádvoří Pilátova paláce v zahra-

dě Josefa Ariinatheiského a ko-

nečně u brány Pudournosti do

níž zbratřcnl kráčí všichni náro-

dové světa wri i -

Hlavními představitelky Héio

hře jsou Zoufalství (Despair) hra-

je J IlarryTrviu Poutník OVay-farer- )

"YV'altor HaTupdcn a Rozum

(Understanding) vynikající aníe-rick- á

umělkyně českého původu
slečna Blanche Jurková „ jejíž
slivělé vystižení tétorollc a reci-

tování veršů s lahodou hlasu-- a

vzornou uíqdulací s jiathpsem ja-

kož celý její zjev a hra' vyvola-

ly nadšení obecenstva

Destinnová a Bartík v obžalobě

New York — Emma Destinno-

vá sopranistka Metropolitní ope-

ry a Ottokar liártík balletní mi-

str u opery byli žalováni u supe-riorníh- o

soudu zástupcem pozů-

stalost i E M Pelgrama o zaplace-
ní nájemného z domu čís 94

drive od září 1910 do říj-

na 1ÍÍ 17 v obnosu $3400 rocuč

Nájemné zůstalo nezajilaepno

když slečna Destinnová dlela v

Cechách
t
nemohla se následkem

zákazu rakouských autorit vrátit
do Spojených Států ť5"" '4tr-

keťasství Když byla stanovenu

cena na cukru dopadlo to jals
W-imiii- - ji keťasům se hnalo do ni

koti Tak to dopadlo i v Cechách

vláda určila ceny rolníkům za

měli plodiny prodávat ale když

yiúví rolník nechce nrodat tich
i" ~

nemůže kdo chce koupit zaplatí
keťasovi dvojnásobné ludiz (la

leko lépe bv vláda udělala kdy

c &

% Přehled čes --americký %

' &

Nový úspěch slč Jurkové

New York — Vysoce zajímavá
divadelní hra vynikající skvělostí
scenerie působící souhrou boha-

tostí koloritu a realistickým vy-

stižením je vellopá moderní pa-šiov- á

hra "Poutník" — "The

Wayfarer" jež octla se před new-

yorským obecenstvem v pondělí
večer v Madisou Square (Jardou

Zůstane na repertoiru do 15 led-

na a není pochybnosti že setká se

s dokonalým úspěchem

Moiv této hry jest po hrozné

světové válce zdůrazniti že jen
jedním směrem může lidstvo do-

spěli ku šťastnější budoucnosti ží- -

by na místo socialistického držení

cen dále dala průchod svobodné

mu obchodu ile přiytom přísným
1 4't1 ÍTI'! Xir

irCSieill hl lllitlil ly UUř vunnvu

by chtěli příliš vydělávat Jak

pak má rolník mít chul! prodávat
lidem plodiny jež vypěstoval za

cenu státem ustanovenou když

stále slyší jak lidé kcfasíiiu tu a

tam dávají ceny dvojnásobné za

4 ' rlwlini'? — Allíl ift ÍPI ílfl- -

' ti v míru a spokojeností při za
cialismuK vypadne jinak v praksi

v „y "y„1 :i„x {

IieZII e II UCIJl liujimi ninni nim
— Uhelný strajk je na chvíli u

koncjšeii Kaiisas byl hotov vrátit

do! V společnostem ale truhle za

V roztržitosti f- -

A : " Slyšel jste žc Hnilička nad

svým úpadkem zcela ztratil bia- - '
vuT" v'

i

B: "Ubožák a ještě včera kou-

pil si nový klobouk!" '

je ochoten vyhovét
Hospodyně : Ale tkdy ží jjjte

tu hj(l uehtíuv'p'mioúúm
životě vyprávěl neco rzeclá jiné
ho" :'-

- i a
Tru tup i "Já víur r~ le kdyžvy

jnte mi to uechtěla věřit tak jsem --

i umínil povodit vám něco jiné- - '

ho"~

Čínají zas a truhle budou dokud

celkem 210(M0 v celé republice a

to v Cechách a na Slovensku po
80KX na Moravě i:(M)() ve Slez-

sku 10 až 15 tisíc osob Soupisem

pozůstalých po padlých zemře-

lých! a nezvěstných vojínech do-

šlo se k poctu 385000 osob V celé

repliXiíce v Čechách 170000 na
Moravě 05 tisíc ve Slezsku J5

000 na Slovensku přibližně H5-00- 0

osob Ministerstvo sociální

péče zavedlo instituci fociáluě lé-

kařských prohlídek jež až dotud
' "

t"

chovávání iiejvznešcnějšího záko-

na lásky k bližnímu i

lira započíná scénou ve Flan-

drech během války když zoufalé

prchající obyvatelstvo jest hnáno

Jluny Konečně americké a spo-

jenecké vojsko vesničany zachrá-

ní Nad ruinami naříká zosobně-

né "Zoufalství" Poutník ztrácí

dúvéru ve ušlechtilou a dobro lid-btv- a

však "Rozum '
jinak mokli

ti samí havíři a ti sami vůdcové

budou Dobývání měkkého uhlí

jest těUá práce Americká Fe-

derace Práce dávno prý se snaži

la o bpfí platv uldokopum Ame-

rikána byta tížko u trác u-- slavíme krtiny '


