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Kaatl který ae právě v míutnoaťrli lid hladoví niiit Petrohradjist že nio neudJUl a také ne-

šel ňerif když viděl že ním
letý a posléie byl ridecra dra
flarficlda dminjutrátora topiva nacházel byl zraněn dosti vážněI Naóó Beseda Moakva Jsou jen mlaty bídy e

jiti nechce tak do něho utřclillve Wabhintrtoně Mluvil odměře

vezmu ten kr&inp&tF tím m je
ště dovedu ohánět jak náleží A

tudíž se nedivte když v někte-

rém šlové to píro (rocku skřípni
neboř to znaélžě jsem naiú neei-tehií- ji

přitlačil Dnen píši z mí- -

pidemií a hladu prftmysl zcinú

rozvrácen atd Naši hoši v bo-

jích a bolševiky tněli na myslí

pouze svoji aebeochranu a ruský
lid vida jak si naši počínají lnul
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1 1120 — Ctěná redakce a čte- -

báři! Ačkoliv odebírám 'Pokrok 'sta kde bydlím již po 19 roků —

DSlnik&v kamarád nebo st rú vnik jiortí státníka v klaiudeké iiukU-kdy-

viděl co t9 lítalo vial revol-jiinf- i a nebylo na jednom ani na
ver a střelil šerifa jenž se ská

j
druhém vidět že by to kopání

a ani nehlesl Tcu prvý byl li II tak ochromovalo člověka jak
dopraven do nemocnice a ten dru-- se o tom píše a praví A oba byli
hý pak na hřbitov Tak eo? Hy- - dokladem toho že kdy( havíř
lo to tak správné aneb ne?! ivjehce muže i on se vzdělat a osu-nechá-

to k posouzeni těm které (mostatnit Havířský spolek uhlo-t- o

bude zajímati Pan Posavad kopů v Kansasu má hotového

k nim ur in iivi tieiiiait i r ihk iijiz po urannou rudu let meče to-iP- celou tu doDU co jsem zde v

létajícím sklem a třískami Jeho
neuměná manželka se dvěma též

nemocnými dětmi nacházela ne v

pokoji nad saloonem a byla veli-

ce polekána mocným otřesem bu-

dovy a hřmotem tak že ne ji
značně píitížilu Krajan Kasjl
musel být! dopraven do nemocni-

ce V káře nacházelo se mimo
motoráka a konduktéra několik

pasažérů z nichž zraněna jedna
dívka jedoucí z nemocnice kte

lift liiěirnn lín iiutifvnnu líni t vlií fto jest teprvé první dopis který teto zemi iJeliairc je město- - a v

něm je poštovní úřad ze kterého

já 'dostávám veškeré zásilky Tak

jsem udával vidy město Bellatrc
což nebylo úplně správným jeli

— tm

da byli žádáni jdiy se
'

ujali ve-

dení věcí Pan Pavlů pak pro-

mluvil o vnitřních poměrech v tpv
ší armádě prohlásil Že vedena

k uveřejnění zasílám Předně tc
idy sděluji že jsem stále očekával

že mně závod "Pokroku" zašle

lcpoň nějaké uvědomění že pro d- -

jest dosud duchem bratrství Pro
rá musela býti zase do nemocnice ni bratrství znamená rovné právo f

platné na "Denní a Nedělní Po-

krok" mně vyprší ]0 ledna Však
ono poj úd ii ii? nejde jsem tudíž

kož já v městě po eely můj život

nebydlel Dáváni totiž přednost
venkovu kde jest vždy zdravěji pro každého na scJiůzích inůžazpt t poslaná Skinla způsobena

krajanu Kastlovi dosahuje $1Ú(H)

jinění sKlkovélio pře $HX)(M0 1

platí svému právníku XK) rou-n- i

a presidentu místní unie 270
točně Dle svědectví prvního řeč

nika děti havířů jdou do školy a

sotvu jeden ze sta rý půjde zpět
do dolů To také jinak zní než

jak jsem já o havířích první lé-

ta čítával Přec jen ten věť po- -

nežli v městě Ovšem že nemam

mně odporučil to eo on nedopsal
v ěísle 24 ze dne )1 prosince

bych zod jmivídal já Uříve nežli

uvedu to další musím vám při-

znat že jste to uvedl správně tuk

jako byste to byl ze mne ěetl pa-

ne P Píšete k povšimnutí eo re

státu Minnesoty odjíždí přistěho-ale- ů

To samé i zde a z West

Va jich odjelo asi 1 tisíc ponej

7
do města daleko jen 2 míle

když bylo "mokré" Sel jsem tam

Častěji nežli dnes kdy jest "su--

Uznání českého yynilesu v ame-

rickém odborném tiaku
Velice zajímavá zmínka jest v

prosincovém čísle amerického od-

borného časopisu pro tiskařská

(hé' Proto když nutnS iiemu
'v síni tak tam vůbec nejdu Když

nucen předplatné zaslati bez uvě-

domění Tukto ale téměř po vše-ek- a

létu se stávalo že jsem vždy-

cky obdržel ze závodu upozornění
a zároveň obálku Ke zpáteční

Zasíláni tedy $~k~Q jdko
předplatné do 10 ledna 1921 a zá-íuvi-

přikládám na rok předplat-
né od p Jana Picka Nyní abych
se též zmínil jaké nám zde panu
je počasí jež jest přítomně -- cel

stupu je A kapitaliste už teď po

Čítají ře tento rok bude se nedotak se píše q té Prozřetelnosti tu více Italů a Hlováei a ('echové ce-

kají 'jen už se tam poměry tro řemesla "The Inlami Printcrstávat na 4000000 dělníků- - promyslím le měla stvořit ten černý
v níž se praví: Mnoho nesprávdémant pod tou zemí pro každého clm urovnají Pak jich bude hez-

ká sumička a to budou asi sami

hrubší praei ve Spoj Státech

Nyní ještě pár Islov p Pohlčlověka a když ho potřebuje aby
si ho nakopal jak tomu rozumí p kovi: Máte ta to p Doláku že

Rundus Jak to mohla udělat vkem cioore nim zadny a eesty v

úplném pořádku tak že si může takové hloulwe v rmi? Kde vza

každv vyjeti kam jenom sobě la ten materiál lide vzala světlo

by na to mohla vidět! VždyC vpřeje Domnívám se že by si to
no každý zde přál kdby ťukoi

každý pronésti cokoliv jen po-

stranní štvaní se netrpí Armáda
ví jaká jsou její povinnosti a jest
ochotna za ěc republiky přinést i

každou oběť Jediné co zaviňuje
jich nespokojenost jeut že chtí
domů což jest přirozeno jinak i

delegace z vlasti se přesvědčila že

armáda o níž se tolik pomluv pu-

stilo- do avěta jest jednou z uej-lepší-

jaké dnes existují vzor-

ná v pořádku a v dobrém hospo-

dářském postavení ošacená a cel-

kem spokojená Jsou to nejstar-
Ší občané československého státu
a až se vrátí dovedou také svých

a zkušenosti v každém

ohledu doma uplatuiti Složiv

pak ješté značný tribut českoslo-

venské Americe době osvoboze-

ní řečník za velikého potlesku
skončil Na to major Khýn se-

známil nás s několika zajíma-

vými podrobnostmi ze života na-

ší armády V ohledu hospodáí-- J

ském Vlastní organisaci spoři-

telní kde mají 40 milliouň ru-

blů dále banku ěcskoslov legio-

nářů 8 12 milliony franků z pe-

něz jež takto ušetřili poslali již
domů několik lodí s invalidy u

ti nespokojenci pak ale zde bude

to pravé blaho práce bude dost a

dost a to pak snad postačí když
bude té práce — jiného být nemu-
sí Zde slyším stále jaká je tu

svoboda ale věřte že jsem jí tsi

ještě neyiděL Jestli se tomuto ří-

ká svolToda že člověk nemá si po-

přát sklenku toho občerstvující-
ho když přijde z té práce neb že

se'obmezí cizojazyčné-
-

časopisy

pák ta vychvalovaná svoboda ne- -

tom démantu jest také kámen —

kde a jak ten se v něm vzal? Jakvé počasí potrvalo alespoň ještě
pfiK ten masopust tak abychom se mohlo něco takového udělat

ničehož nic? Ještě pak tak špise mohli dosti často pobavit
o zábavy není zde žádná

nouze neboť když není zábava

ných informací ae objevuje v ti-

sku o vzniku rotogravury Sku-

tečnost jest tato: Rotogravura

byla vynalezena Karlem Klíčem

rozeným v ("'echách v roco 1H4I

Klíč byl také vynálezcem fotu-eravur-

což jest leptáním hlad-

kých měděných desek tak že mo-

hou býti používány k tisku a ti-

skařskou černí pro desky urče-

nou Klíčoví napadlo žby nudil

rýti fotopravurové "desky na cy-

lindr aby mohlo jich býti použí-

váno k tisku jako při nástěnném

papíru Ve Vídni se niu nedosta-

lo žádného povzbuzení a odebral

se do Laneasteru v Anglii a s po-

moci bratří Storcyft látkových ti-

skařů upravil způsob rotogravu-- i

ového tisku jak jest jej nyní
Rembrandtova společ-

nost byl název kterým byl ozna

navého že je to jen tomu horníku

obtíži když musí ubožák z toho

uhlí takového kamení vyčistit ji

pro to £o jsem kazatel jsem pro-

ti novým věcem Mluvíte zrovna

naopak toho eo mluvil váš práv
nik před kansasskou zákonodár-

nou On pravil že kdyby si ha-

víři hleděli více kazatelů byli by
na tom lépe protože by se učili

jednat rozvážněji a střízlivěji Já
oni co farmer ani co kazatel ne-

jsem proti novotám Právě co

j:em do "Pokroku" psal že nové

nť o tom počasí ať o těch dělni-

ckých věcech Naopak vy krá-

títe cestou tou nejstarŠí Ve spo-

lečnosti lidské nic není staršího
než třídní boje A vy byste rád

i farmery viděl sorganisoVané pro
třídní boj Váš právník před
kansasskou zákonodárnou radil 1

následování Nazaretského ale on

zde ii nás tak je zase v soused

ina cen v „Nceo pouooneno se nenak byl by pokutován aneb z prá
dělo ani za despoty cara v Rue propuštěn? Vždyf teti horník
sku ani za Kaisra v Německumá dnes 8 šelmu to světlo že st

muže na vše posvítit a ještě čacu kde jsem prožil 10 roků Nena- -fr
držuji posledním dvoum jmenovanevidí vše jak by měl Naloží t

ným monarchům ale sleduji kdeuhlí špinavé a když přijde ven

dostane "doka" t j den nebo jak bylo a jak je i zde Jsem ob

čanem americkým a tolik řeknudva zůstat doma Já však mohu

pakli se mně vezme ještě ten tiskříci že ta Prozřetelnost stvořila
řekl ještě víc: Svět índustrielníta kniha iné materské reci pak čen závod Klíč-Store- y jenž vyro-

bil nejvíce krá-snýc-
h tisků udrsložím to občanství k nohoum těm nalézá se před krisí směrem ja-

kým šel nemůže dále tak jít —

buďto anebo: Buďto přijme zá
dobrým Amerikánům a půjdu
tam kde mně nebude trhán můj

mateřský jazyk a nebudu si dě sady tesaře Nazaretského anebo

prvými vojáky a spoustou suro-

vin jež doma přijdou jistě vhod

Pro vojsko 1mají své vlastní to-

várny obuvní oděvní pivovary a

výrobny všech možných potřeb
nevyjímaje" ani továruu na dout-

níky vyrábějící tisíce cigár a

denně Armáda vrátí se

domů nejen v pořádku ale vlasti

přiveze vítanou pomoc hospodář

zničen bude rozvratem — Kdylat z toho žádny hřích Ze k to

žuje jeho způsob v tajnosti To

bylo ke sklonku devadesátých
let Asi o deset let později byla
sorganLsována Van Dyck společ-

nost v New Yorku aby provádě-
la podobný tisk jaký dodával
Klíč v Anglii í) velikonocích r
1010 se objevila "Freiburger

bych to slyšel jen od vašeho právmu jednou dojtle jsem jist Tak Inika mohl bych si myslit že u- -
jako se uplatnila prohibice tak sej

lání ale já to slyšel se všeehuplatní ještě to kunvo a půjde to

stran Jsme tu před jakýmsi in- -

jedno za druhým a naše eoka in-- i

zemi pro každého člověka aby ji

vzdělávaly by jeden každý z té

práce své se udržel na živu na tom

povrchu zemském Jak že to při-

šlo že ta slupka vlastní takřka
eelou zem a to jádro že nemá ani

tolik by si mohlo vypěstovat pro

svoji potřebu eo by samo o sebe

se obstaralo Kdo že to takto za-

vedl ten dnešní pořádek? Je vid-

ím z vašeho dopisu v čís 21 v

Pokroku Západu jak jste si zase

nechal namluvit od člověka který
foukal do plechu t j od basisty

při střiži vlasů Že havíři jsou

liýřiví a že yšc "promažou" u

sám jste to nevěděl až vám tó ně-

kdo řekl Vidíte kdybyste byl

prozíravým mohl jste toho basi- -

Zeitung" v Německu s tiskem otelligenee bude o H" vědět ale

fa bude mlčet jen abychom byli

dustrielním soudným dnem a iu
se začínají dělit ovce od kozlu

Zaměstnavatelé moudří čtouce

brázků z válcových strojů "Ně-

mecký syndikát prodal způsob svéhodnými u té americké vlády t

ním městečku Táboře a když tam
není nějaké to obveselení jest za-

se u nás v Tyndall o ně postará
no" Městečka tato jsou pouze 12

mil od sebe vzdálena Nejvíce
toho pobavení potřebovali by

ti bcčláii kterých jest v

Tyndall i Táboře a okolí značný
ločet tak aby se mohli s těmi
družkami lépe seznámit a ny--

ní

jest k tomu též nejlepší čas Jak
alé já na to nahlížím tak se

že jim to jde všecko zce-

la opačně j Příčina hlavně spočí-

vá v tom že oni sú bečláei cho-ťě- jí

a kořejí se těm které o ně

ani dost málo nedbají Nebude

tudíž ničeho jiného zbývat nežli

že musejí kartu obrátit a

tam a pozornost svoji věnova-

li f čtu které se o ně zajímají a

hlavně chtějí se v tyjiito přestup-
ném rwe provdat — takových je
?de dost a dost To jest míij ná-

hled a tak bych jiin radil! — Nás

T3'iulall utěšeně ikračuje ve

svém rozkvětu v minulém roce

postavilo se zde několik obchod-

ních místností a též slušná řada

obydclnmh pěkných residencí do

nichě se ihned lidé nastěhovali a

na příští jaro jest jich opět něko-- i

lik rozestavených tak to je vel-- 1

mi slibné Zdejší městský lid jest
stále v dobré náladě a vždy plnýj
bodrého humoru tak že kdo sem

do Tyndall zavítá aneb v našem
městečku se usídlí tak si zajisté
nikdy nezasteskne Pročež drazí
čtenáři kterému se z vás snad
iarmaíení znechutilo anebo půso-
bí vám to již obtíže přestěnujic
se k nám do Tyndall a jsem jistí
že toho nebudete ni kdy pykati

výroby pěti vydavatelům ve Sjwznamení doby vcházejí v ko-oj- ej u těch zástupců lidu Zde má- -

jených Státech ale způsob tenrativní smlouvy se svými dělnímV prý take právo zbohatnout

skou Při tom se nezapomíná ui
budoucnost pěstují se styky s

ruskými obchoduíkyi studují po-- '
roěry v Sibiři i Japonsku mladí
lidé naši všímají si květového ob-

chodu atd aby ze svého nucené-h- o

pobytu v cizině pro vlasf a uá-ro- d

získáno co nejvíce Slova ta-

to přijata s velikým nadšením a

řečník odměněn potleskem

sklanial a na místo jeho byl přiano to neupírám álc to právo na

Ézbohatnutí máme všude Otáz
ky ale jen dělník sxdehlivý udr-

ží se v takovém místě kozel po-

buřující dříve nebo jMzději jest
jat vynález Karla Klíče

Bohdan Pavlů v New Yorku
kou ale jest jsme-l- i všichuí tak

šťastni bychom prací svou tak se vymýtěn a zpět se nedostane více

Tak pak zůstávají jen zaměstnámohl každý vyšinout? Mozna zestu chytit hned za slovo t j kdy Jako vChicagu tak i v New
vatelé sobečtí kteří ehtí jen vyko- -mnohý řekne že jsem také jeden Yorku přednášel předák českoslo
řlsťovat a dělrten bolševik No "to zrovna j nespokojen Náhle sešílelavenských iegií na Sibiři a publi

byste se chtěl zastat pravdy Mohl

jste mu říci že je to lež eo on vám

pravil Kde a za eo ti havíři Vše

prohýřili dneska když není ně
jsemt aie ze se noisevinu iruh
ím to myslím ze to tak není

cista český 1'ohdan Pavlů o po
mérech v našich legiích a roztpý
lil mnoho chmur O jeho předco podobného k dostáni? ťi sro zlým Co mne mohou vzít — ten

barák! Když na to přijde ten "Hlas Lnlu": Sok

S v 71 ni byla opět

nasce pise
lovná T Jjim dám a život mne nevezmou

to jsem jist jelikož pracuji A p ně svědkem jednoho z krásnveb

vnáváte minulost s přítomnosti?
Já jsem v pekle od patnácti roků!

ale to nemohu říci že by mně iiě-- i

který ten zloduch tím nejmenším

byl kdy ublížil a že je to dosti

Chicago ~ K velikému sběhu

lidu došlo ondy před domem čís

2227 sev Western ave kde ve

druhém jatře bydleli starší již li-

dé sourozenci lloudovi bratr se

strou Bratr byl slabomyslným
ale sestra zdála se býti při zdra-

vých smyslech vedla řádně do-- #

mácnost a starala se o bratra
večera 'náhle se otevřelo

c kamžikň jež my new-yorca-til dřina mne take neoberou- - ne

bof soudím že nejsou tak na hla Iosazení zde na samém kraji K- -

vu nadlí Tak končím můj dopisdlouhá doba Jen kdo dovede Vvropy často o[roti ostatním na
Šitu osadám prožíváme Přitompozdravem na všechny čtenářepřemýšlet co za těch 43 a půl ro-

ku musel ten lidský tvor prodě-

lat pod tím povrchem zemským

a čtenářky 1 1 a na vas pp vyda
vatele a mějte již se mnou tu tr

kteří chtí vzdorovat A takoví

zaměstnavatelé a dělníci shození

předešlým sítem přečisťovacín
dostanou se jeden druhému aby

jeden druhého vytrestal a oba aby
se navzájem zhubili To j nut-

ný a konečný ortel pro vydři-dušsk- é

zaměstnavatele na jedné a

dělníky kteří jiné cesty nezna-

jí nežli násilného boje na struně

druhé Jakou měrou maříte bu-

de vám odměřeno

Nyní pane Doláku vy byste
rád rozšířil tento třídní buj i on

farmery Psal jsem že jsem pro
ti sorganisování farmerů Vidím

že k vůli vám musím doložit: (o
farmeři různé spolky již mají ty

jsem nemínil Ty jsou dobré AI

musíte než radíte přemýšlet kam

by celková organisace vedla! Co
peněz by bylo třeba jen na nřed

okno v obydlí Houdovvch a nu
ní byli zde pan Bohdan' Pavlů
dosavadní zástupce českosloven

římsu stoupla si Boudová oděná
Kdybyeh měl vše vypsat byla by pělivost Na zdar! ské vlády v Rusku a několik jej inoo Kfxnim yfísseísfr oiotn iontIFrank Doláktoho kniha veliká Musím se vrá provázejících důstojníků Českoi

ř - Ctěný příteli !„ Všecky dopisy slovenské armády v Sibiři z nichž jako socha Lidé kteří dole chvě-

li se úzkostí že jediný chybný
krok nebo jediný pohyb dostačí

mimo p Pavlů promluvil k četnéjež jste na nás závod zaslal bylý

v "Pokroku" otištěny a sice v sliromáždivšímu se obecenstvu ta
uhy žena se skácela dolů a usmrtí- -rW-iwl-i umím dornsv jaK nas ké major Khýn Schůzi pořádá

nou N S a Slov Ligou zahá
la nevěděli si rady co počíti Ně

Zde jest stále čilý ruch a veselo
'

mámě zde dvě strany — totiž nd

hlavní ulice na východ iTkáme že

jest "Morava" ježto jsou tam

povětšině samí Moravané usídle-

ni kdežto na západ jsou zase 'fo-

chy' kde převážnou většinou če-

ští rodáci přebývají a mezi těmi

jsem též i já Zkrátka máme

nějakou švandu Vdovců

a vdov jest zde též dosti a dopadá
to s nima jako s těmi bečláky V

minulém roce se ženili jenom muž-

jil p Jl Iliricky který předsta

ť'- - — — - —

docházejí

TOPKKA KANS dne 2) led

na ]!)i'0 — Ctěná rcd "lokn- -

kteří běželi po schodech nahoru

aby vnikli do bytu a vtáhli do- -

vnitř nešťastnici ale dvéře byly
viv milé hosty předal slovo panu

tit k těm havířům neboť jako ha-

víř 'máV právo se bájit klyž se

nám křivdí Ti havíři ze stáli

sotva měsíc a že už neměli co jíst
tomu nevěřím Jestli fo byl z ti-

síce jeden tak to byl jistě uéjaký

nedbalý Amerikán a_pan Uundiis

už posuzuje celek Já mohu stáv-

kovat třeba " let a takových je
nás většina 15ylo to vidět když
nás naši úředníci vyzvali zpátky
ku práci tak že místy se jim to

nechtělo a věřit Proto se svolá-

valy mimořádné schůze í

vše řáduj vysvět

Pavlu Ueeuik prohlásil ze u- -

pevné zamčeny liylo tedy rychKln"t Kilvi ikimii yaea nsal o íední název pro naší armádu jestn M " ti — —

těch dělnických věcech myslil telefonováno pro policii Kdyí
policajti 'se dostavili rozbili dvě-i-

a ženu která --ustavičně stála
jsem že najtíši jen dopis neb dv

na rimse nevšímané si ničeho eo
kolém ní se déje vtáhli dovnitř

a nárvhem venkova pro uvolneui

děbuekých poměrů Alft "l'řiš!y

stávky a myšlénka dávala pod

nět myšlénce tak že psaní mé se

ii-n- f ýliUi nud Tiůvodní nláu A- -

načež když ji opatřili proti zimě- -

niky v tak ohromné !

Co příležitosti k podvodům v t:dí

rozsáhlém tělese le se nevidí ni
prsty !

" A konec? Kdybychom ja-

ko trust zaskočili všecky ploďmy
a ceny na ně chtěli stanovit siát

by nám musil všecko vzít a ceny
ustanovit sám Jatka ři začali za-

bírat příliš rozsáhlé pole a musili

toho nechat V fochách kde stát

stanoví cenu plodin rolníků zí-

skali z toho ne rolnicí ale keťa-sov- é

Jan Rundus

československé vojsko na Rusi

dotkl se jen letmo některých již
známých věcí a pravil že postu-

pem času naše vojsko získalo si

na Husí velice dobrou jovcst kte-

rá mimo jiné niéla tu dobrou

vlastnost že z naší armády také
mnozí měli důkladný strach ježto
o počtu jejím nebylo určitých
žpráv 'a tvrdilo se že našich ho-

chů bylo od 75X)0 až do "půl mil-liou- u

co v pravd' yvh nebylo

dopravili ji do psychopatické ne
"

mocníce Slabomyslného
"

bratra
lili ti naši předáci A když pak

každý slyšel jak se pan president
AVilson pro nás horníky vyslovil

tu pak se šlo dělat hned Tady se

jejího báli se policajti neehati sa

ilL ze ale za celý ten rok ničeho

nedocílili rozhodli se že v tomto

místi va jícím roce program změ-

ní a ponechají to ženským aby

ony se vdávaly Nu uvidíme jak
to dopadne! Myslím že to bude

tak lépe pracovat a ještě bych

jim byl tou radon aby to naše dá-

my braly od čísla k číslu napo
rád a uikoho nevynechaly Pro-

zatím to jest asi vše eo jsem měl

v úmyslu napsat] a s pozdravem

motného v bytě a proto jej od

vezli zároveň se" sestrou Souronehledělo na pátek nebo "W
že je to nešťastný den jelikož my zenci Hondo vř mají prý kdesi iu

jihozápadní straně příbuzné jichžhavíři to považujeme za babský

klep Že se zbavovali bondft svo

body to je as to §mé jako jsem % Přehled čes-americ-
ký %

mdroa není známa Houdovu nu-dc-- lí

uznána šílenou bude ovSett

poslána do ústavu choromys!-nýc- h

ale pro jejího bratra bude

tic (spíše třeba iwtanovití
' "

uvedl již s tím že neměli co jistas přáním šťastného a radostné- -

Pouliční kára vjola do obchodu

za měsíc když bylí na stávce Ta-

dy je vidět že havíři jsou loyál-n-

jak psl pan Posavad v čísle

více jii k r0HK) inužft" Ale i to

bylo dosti značné těleso a tu bylo
úkolem jistě nesnadným v cizé ze-

mi zmítané válkou nepokoji a za

stálého boje opatřili ji vším po-

třebným udržet i jejího ducha 'i

pří vést i zase pokud možno celou

do vlastí zpět Proto Pasto bylo
třeba délati mnohé eo se snad ne

líbilo jednotlivci ale co prospí
valo za to výborní celku Naši

bych tedy ilž nějak ukončil do

dám ještě k předešlému že před

loha prošla a odhlasován zákon v

zákonodárně kaiwasské ustanovti-jíc- í

ý soiwi aby přehlížel

rpzcpře índustrielní Jeden člen

soudu biplo zastupovat dělníky

druhý zaměstnavatele třetí obec

Soudci bdou ustanovení guver-iiére-

každý na 'dobij tří M ak-ta-

by každý rok jednomu lbů

ta vypršela a ubtanoven byl tiá

stupce jeho „Hki budou další

uriitá nařízení dovíme se

Psaí jsem posledné o rhtnfrh

zástupsích kteří před zákoniiár-v-

mluvili Mimo jii udané

byli k HvWctví íí nMoko

pové a operátořf úhelných "AtMt

Poslední jsem neslyšel l'aví'

íc ano Překvapili' Jeden pra-vi- l

že konal uhlí čtrnáct již H

krajana
Chicago''

_ u

— Ondytio odpoledneíc dne '}J prosince — Jak se za

Droikiř třejet vkstcí újm ~po j noa kara luně lierwyn
IVožkář Antonín Plechatý zs ŽižLyons rychle jedoucí směrem zá-

padním po 2ř ul v Cíceru výši kova Libušina ul ěí tít jel dne
nula se i koleji u '54 avenue 1 ledna odpoledne-

- tak prudeHlíši jsou rozhodnými odpůrci bo!- -

ho běžného roku jsem v úctě'
'

] ') Matěj Pekař

BROOKS RlJN OH 10 dne 1 s

ledna 1920 — 'téná redakce ♦po-

kroku'! --- Míním tentokráte je
Sté něco napsat do vaiielio ctěné-ft-

listu pro veřejnost a pak vám

dám zase na nějaký ěax pokoj a

aistoupím % cesty "druhým čtená-Hi-

líeidíř' píší oni Vím že jou
uňm&i kdežto mně' 2 to tak ne

jde s tím pérem hladce jako dří-

ve itebof fér i&íni býti pro

rre trofej lfiLé necítím jt

í:!í v rae jkr když vtičlu-- -

- i"'

přejcdoucehfclník vrazila do nejen proto že tito vedc-m- u

krajana ÍVarika Kast la 5400 ni iaca hlavnŽ německými a ma- -

Hybernskou ulicí že přejel vojí
vlaatuí ženu Marií Pleehatou -- -

Drožkář' který byl 'vdaž zpít %

chovají feckosloyané k vládě 7

Mohu směle říci že dobře aspoú

vr ne nás dělníku týče! Jcsjli r
ták zachovají tak ťi WiáČí pak
to tu vládu jistě potěif t

Vvedu

zde případ"V JJenwooUY Vf Va Jo

t:lflH asi 3 ueděle kdýž pHžel 6e

rif do bytu jscjmdio ivtowfykth''
diluíiu jehoi vyaval ily íel

ním IDtírJk ríwéltl že ne- -

I ixfA ly fcíci rzíl jiti a ž ta-

ké & uíiu nřpijde jLLsi jfyt ú

zňpadní 25 lil kdež djíve vůdci ale že vůbec po-

vozová! živnost hostinskou Ceý(litika bolševíkt vede ruský uárod
přcfiřli tí velkými okny byl výra k úplné záhubě k úplnépJii roz- -

— bylo nn a#"33 lc wlvíl zbť

brožoval kolemjdoucí a byl za

moci několika vojínu dopraven nu

ktráá'i kde (íónechiu bl vc va
I-- - jto be i na fctráimcj choval
velmi výtrixiž

zeia parm ratítor r4 okna w n zniéeuí Lí-- J ti?í pd hrť
ehiízejítí traí--n Kára zasáhli kW dobroťítuhl kteří neicfiW'Mojtl pávaiJea Urů ffv-

- k-p-

u!4í triuet let jes jieiítí- - Jáf který iiii rtitila ívajia 'íptuti inlo z t„lot co tjUvi--

jl

1


