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Tjrdivi

tnřalnauosti prúvř ve chvíli kdy
t bude gratulovat! že bylo pře-
kročeno rozvodí v usilovné ale Odporučení hodné tvazky ze "Světové kniho:

vný" které možno v niuiem závode objedna tí:bezúspíšné honbS za vyrovnáním

Ale Žebrácká chorá hladová li-ut-

se chvějící negramotná bra
trovražednou vojnou týraná — le-l- í

tu ntírastná Run těch tulských
a permských obřanů občanů od
Minská a z Povolží

V toho je ted" Rusko na žcbráe
ké holi — že sc zazelená Francie

POKEOK ZÁPADU

míitni vydaní
mezd s cenami životních potřeb—

skaných Sir Winstou Churcliill

nnglický ministr války nedávno

parlamcutu Je základny
pro vzducboplavee zřízeny byly v

Itagdadu a Karnehi Posléze jme-
nované' místo jc přístavištěm při
Arabském moři a terminálem dů-

ležité železnice Vojenští odbor-

níci přikládají tomuto oznámení

značný význam poněvadž jedná
se o novinku ve vojenské strategii

Ten fakt že přistěhovalectví bylo
prakticky zastaveno na celé čtyři
roky a že dosud sem přijíždí má

t Crote pro Kaliu okru Nebrwka v

firhuylor ClarUon pro okřej Colx
Ncbraikt Wilaon Km pro tát
Kaniai: v Ccdar Eapidi la pro itit

z toho hladoví a mrzne ruský děl- -l pracujících přistěhovalců že je
dělnietvo dnes lépe organizováno
nežli kdykoliv před tím a že jisté
stHiidanly ustavené během války

nik že si přidobrém bydlu zazpí
vá dělník belgický a anglický

Iowu t ét Paul a Minneapolii Minn

pro (tat Minnesotu a ▼ Tyndall 8 D

pro atltf Boutb a North DaVotn
Svoje síly svoji krev dala dru ze dvou ohledů Je to poprvé že

tuly se více méně pevnými v ame hým pro sebe nezbylo a není
čeho se jtuříditi

na vzduehoplavecké sbory jc spo
léháno v tak vysokém stupni obrickém průmyslovém životě mo

FĎEDPLATNÉ:
hou jistou měrou zdržovat a zrnit rany Za druhé nemožnost vojenAle ]Mmyslí sobě — snafl už

iiaposb-- matička Rus posloužila
Pro Bpojoué Státy 1250 nit ale ne zcela odvrátit klesání ských operací v pustinách je pře

mzdových sazeb Jest však útěcha konávána operacemi ve vzduchu
Pro Kanada 1305
Do ČenkosloTcnuké republiky $360

drozdím z něhož vykynulo souše
dovo těsto Od nynějška dostav Angličané udržují spojení mezi A- -

ši za vyučenou jako to v té písni leppo pti mon Micuozemmui a

v tom faktu že klesání cen život-

ních potřeb brníc předcházet i ni-

koli následovat! klesání mezd jak
možno oěekávati pokud se dá vů-

bec před vida ti běh událostí nedo

Hagdadem a mezi Bagdadem a Ka
rach i Většina této oblasti je ne

Zásilky peněžní džjtei se pomoci pe-

něžních poukázek Eipren Money

Orderi) bankovních poirkázek (Bank

stoji:
"Sama půjde"
(Napsal Osyp Dymov do časopi

mi "(Jolou Primorja" ve VladivoDraft) anebo t registrovaném dopise statečným lidským úsudkem Tím

způsobem dělníci nebudou snad stoku předložil Vincenc Červin

poprvé v historii trpěti skutečným

proniknutelnou pustinou zahrnu-

jíc v to Arabskou Solnou a DaŠt-l-L- ut

pouště Anglické autority

jevily obavy že bolševická vojska

sterým podařilo se proniknout! do

Tiirkestaini mohou vniknout i do

Afganistanu a napadnouti Porsii
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Oznamujete li avé přestěhován! udej
te starou i sovou adresu ' klesnutím nákupní moci svého

"LliUký rvířin" (Zi'olk4) viwwá Ma poSt

'Kuprnik" (K rjimnrion) " 53c "
Tolititké Jřjiny Krmioíe" (8t'ijnobui) fl'o "
Upomínky trn dťtitví" (8oíi Kovalevik) " 40o "
'2nhrada muk" (O Mirboau) " 75e '
"Suvonarola" (N Lenau) " 63c "
"Abaolonovy vlaay" (11 Bjornon) 40a "
Vllerwlc" (a II VajaDiký) 35a '

"Bártií" (U W Lonj{fellow) " 33c "
"Povllky" (A P Cefihov) " 20c "
"Mníicl" (A V Čechov) 20c "
DvS Ulnndxké povUky" (O 1'úImi) ' 20c "

'Mlotký oku!" (A V IWiskij) " 33e M

"Bmrt Ivana Iljiíp" (L X ToUtoj) " 30- - "
"Hulliarskó povídky" (Elinrclin) " 40c "
"Marlancla" (B 1'rrcx Galdc) " 60c "
"Listy Amabedovy" (VolUire) " 20c "
"Povídky" (ir (lorklj) " 00c "
"Na iwtce" (A P Čechov) j ' 20c "
"TH malé dívky" (Paul Bourjfot) " 20c "
"Koráb" (G D'Annunzlo) " 63c

"Na akalním rodhalí" (K Pr Tetiuajcr) " 40c "
"Z Tater" (K Tr Tctmajcr) " 40c "
"1'ouřné povídky" (Crrvantť)

' " 30c "
"Humoresky" (A 1 Cctkov) " 20c "
"TM povídky" (A J Kuprin) " 20c "
"Patnáct povídek" M Prévost)

' " 53c "
"Moloch" (A J Kuprin) " 33c "
"Niktcré povfoti" (Voltaire) " 40e ' "
"tímutuá povídky" (A V Čechov) " 33c "
"Caudide" (Voltaire) " 40c "
"Kresby a povídky" (M Gorkij) " 40c "
"Tři novelly" (Baimon)

' " 35c "
"BaSi Afuk" (Akakl Ccretcli) " 25c "
"Na zámku a vo vsi" (M z Ebnor Kitťhcnbachu " 35c "
"Nevcrecf" (V z EbiierEschenbachu) " 33c "
"Nudná hintrie" (A P Čechov) " 20c "
"Talířek" (E N Čirikov) " 30c "
"PaHíanka" (Henry Beeque) " 35c "
"Koíile" (Anatole Franre) " 20t "
"Step" (A P Čechov) " 35c "
"Neboiská komedie" (Z Krasiňski) " 33c V

"TH uovelly" (M z EbnerEscheDbachu) " 33c "
'♦Čtyři povídky" (M Gorkij) " 40c "
"Bělehradské povídky" (Simo Matvulj) " 30c "
"Zbyteřná krása" (Uuy do Maupassaut) " 33c "

Objednávky s přUožoným obnosem laskavé adreeujta na:

příjmu náslédkem snížení svého 'BEZ RUSKA ŽÁD-

NÉ VÍTĚZSTVÍ'
Dopisy a kruh! čtenářstva uveřejni

nominelního příjmu
Takové jsou důsledky ekonom:me ochotni Musí býti sluiné psané

bas únmlu někoho osobně poskodm ckých událostí které by měly ná- - Pod tímto záhlavím napsal před

v boku Má za to že hlavně k vů
li tomuto nebezpečí došlo k orga
ntsaci vzduchopluveké služby
tak velkém měřítku

podepsány plným jménem af již má

býti r redakci utajeno anebo v dopise
měsícem Uurcev známý odpůrceslcdovati normálně z bezpříkladné

situace v mezinárodni výměně pe carského Ruska a vůdce menševi
uveřejněno

ku ve svém týdeiuiíku "La Causeněz a plynoucím z toho zastavení

vývozu Zdali budou následovali Commune" článek ve kterém pra
DARY LÁSKY Z AMERIKYNÁSLEDKY KLESÁNÍ ví: Jestliže Ruská říše veliká a

EVROPSKÉ VALUTY

ve vypočteném zde pořadí závisí

z uej větší míry na chladné rozvaze

a zdravém úsudku Amerických to

BYLY PRÝ PRODÁVÁNY

DRAŽBOU V HOLANDSKU
jednotná nebude znovuznzena

jestliže její bývalé styky nebudou
znovu navázány pak se přestanouvárníků i amerického dělnictva —

Klesání vývozu ze Spojených
Němci považovati za přemožené—Států do Evropy postupné hro Krajanka v Chicagu zvěděla

madění se přebytku vývozního
zboží ve Spojťnýeh Státech pohyb

tom z dopisu zaslaného ji
zcela neznámým

pisatelem

Spojené Státy nacházejí se přítom-
né ve vratké poněkud lodici na sil-

ně rozbouřeném ekonomickém mo-

ři a jest na nás všech abychom
nečinili posici země nebezpečněj-
ší nežli jest nutno

Mír je sice podepsán ale jc pře-
ce jen otázka dodrží-l- i Němci

podmínky versailleské smlouvy či
nic Oproti Německu nachází se

Dohoda poněkud ve stejném stavu
jako roku 1914 Stanovisko nás
Rusů zastoupených Denikinem a
Kolčakeni se nemění Jsme pře -

Mnoho krajanů v Americe mar- -

k snížení těchto nahromaděných
zásob nižší ceny pro americké

koiisumenty a snad také nižší

mzdy — takové jsou některé z ná-

sledky jež mohou býti očekávány
od abnormálního klesnutí valuty
měny evropských zemí Počínaje s

RUSKOU KRVÍ ne ceká na potvrzeni svycu pří
buzných ze staré vlasti žc dosta
li bedny s dárky zaslané s nej- -svědčeni že Dohoda nepochodí le-

da ve spolku s Ruskem stejně tak

POKROK PUBLISHING CO
1X17-111- SO 13TH STEEET OJLAUA NEB (Union Depot Postál Sta)

Velkou Britanií skutečná embar

Mír
Němci podepsali mír inkoustem
Kdežto spojenci — ruskou krví !

A Němci ke všemu pouze podpi

lepším úmyslem aby uleveno by-

lo bídě v republice panující Nyje Rusko závislo od stanovi- -jakoga budou vydávána v evropských
zemích proti dovozu rozličného sKa Dohody Rusko-francouzsk- v ní se vysvětluji některé ztráty

sovali spolek a spolek Ruska s Angliízboží ze Spojených Států Při ab

normálně nízké valutě liber čter
těchto zásilek na jichž zakoupe-
ní mnozí dárci věnovali veškeréKdežto spojenci dříve než po Amerikou Japonskem a Itálií jest

Předplaťte svým přátelům "Pokrok"nutný jak pro Rusko tak i prolingů franků korun lir drachen sve úspory a v mnonyen pnpa- -depsali napsali text mírové smlou-

vy — těžký svazek ohromný sva-

zek celou knihu o 80000 slov ho
jmeuoyaué národy tím hlubší aJjech byli nuceni vyžádati si ua ostatních jednotek evropské

měny proud zboží z Ameriky mu přátelštější budou styky tím ví obchodníka i úvěr
ce všem prospějí Až do roku 1917dně tlustýsí bvti nutně radikálně snížen v SPISY JEZ POVZBUZOVALY A TESILY

NÁROD V DOBÁCH NEJTÉ2SÍCH
A každá řádka toho dokumentunedlouhé době Klesnutí valuty

znamená prostě že úvěr Evropy v těžkého na váhu — jedinéhó v dě

V chicagských listech objevi-

la so zdráva týkající sc zásilek
na lodi Liberty GloW o níz bylo
v prosinci minulého roku ozuámc- -

píevládal ve Francii tento názor
beze sporu Sjmjenecké vlády
tisk a politikové byli všichni pro
spolek s Ruskem Od té doby íňc

leccos zmčuilo Dohoda nazírá na

jinách — nasycena jc ruskou krvíAmerice dosáhl téměř nuly Evro-

pa nemůže platiti zlatem kterého A každé slovo zbarveno ruskou
no žc sc potópila nedaleko Hamnemá ani cennými papíry kte krví A za každou písmenku stě

rých se dávno zbyla ani produk dre zaplaceno ruskými životy
naš mczinaMnívýznam jinaknežinrliU a {'y ni5Ii'cl W ztr:l

my kteří jNiae zůstali věrni svýrnlcM1- - "Bozději sdělil Ceskosloven- -
Nebýt Ruska — mír vypadal byty protože ničeho nevyrobí při

nejmenšíra ne ničeho k vývozu zásadám Nezradili jsme jich ani
jinak Už dávno byli by jej Něm

tehdy když spojenci jednalici nadiktovali v Pařížinyní nemuze pianu více aui snuy
budoucího zaplacení totiž úvěrem I etljuiovci a podjMrovali separa

My Konsulat v Jew íorku ze

bedny z lodi byly zachránčny

Poslední sdělení nasvědčuje ?

nc-l- i celý
!

náklad lodi Liberty
Glow tož aspoň značná část jeho

A tehdy bylo by tomu opačně

Sebrané pisy Václava Beneše Třebízského
po kterých Jest obrovská poptávka mohou
sobě krajané opatřiti v našem závodě
Při objednávce všech šestnácti
spisů najednou poskytneme

10% SRÁ2KY
Vi-la-

DencvTřebízsliýTOD DOřKOVÝUI STÍECHAJII" ob- -

Kalmje: Ze apomenuté vesnice Ccrní kyryníci UriáŇka na' vsi
Pod líočovcni VcMiickí Tukobín Faríř Loučcnský Kolcdnico
Zavedli ho Vodníkova nevřsta První růže — Kniha má 313
stran je vázaná ecua $110

Václav BeneS-Tíebízsk- "V CKKVAnCÍCII KiVLICÚÁ ' '' obsahu- -
je: MíJitova kletba Na fitaverh Svatba Litomřřií-k- á Tfrl

triumfovali by Němci a hořekova

ly by — zničená Francie znásil

něná Belic a zneuctěná Anelic
Ale pokaždé když německá "bři

tva chystala se podřezati hrdlo

tiity kten chtěli Rusko rozkou-skova- t

Jinak tomu je u spojenců kteří
se v ruské otázce rozdělili na dva

tábory Slabší uznává nutnost
vzájemných styků druhý béře se
však špatnou cestou Považuje ví-

tězství za dosti silné aby dovolo-
valo nejen nevšímat! si Ruska a-l- e

i zmenšiti je Leč tito nachá

byla rozkradena holandskými ry-

báři Zpráva ta přišla v dopisu
adresovaném krajance Anně

v Chicagu od neznámé

osoby v městě Midsland v Holand

Francie pokaždé v týlu něnieé- -

kých řad objevily se ruské pluky

neboť na její sliby pohlíží se ve

zdejších kapitalistických kruzích

se vzrůstající nedůvěrou Hranic

bylo již téměř dosaženo a nastá-

vá osudné období" osudné snad ne- -

jen pro Evropu ale možná i pro
Spojené Státy neboř není možno

aby jedna část světa byla zachvá-

cena hlubokým otřesem aniž by
reakce nebyla pocítěna v části ji-

né

Klesání vývozu z Ameriky bu-

de míti ovšem nedozírné následky
na místní trhy Projeví sc ovšem

v první řadě ve zkazitelném zboží!

tulské a permské Jaroslayci a též sku
Stcjiicm Petr Obrovcc Na étítnřui Jan Alatvín — !!- — — - mm uj u c limMinští z Kostromy a od Volhy

Sibířané i Bělorusi a všecek ten j"puíii ic i duiiii i'Mníi A n "
Neznámý plsaíel jménem T ' ' ' ' M?M-- '

ŽÁ fil"? Viklav lcncš-Třrbísk-
: V iVALlCIfA ' ' obsáhii

jc: And- -t kriHt Z posledních dnu Tábora Chvatírubský kvas Kvítky z

j krve boží Konopiífský zbrojnoš sodlákrm Tan Zikmund z Bor- -

w' Závřf Štípána % Palic — Kniha má 332 stran j0 váianá

Kobs píše že koupil kalhoty v

prodeji ze zboží jež bylo holand-

skými- rybáři odváženo z trosek

ruský kraj "vesnice dědiny sa

nioty a lesní kouty" a družně ho

vořily

zejí se před nepředvídanou zkou-

škou Německý vlk počíná rozta-hna- ti

své údy a jeho krotitelé ne-

tají své překvapení a svůjneklid lodi Liberty Glow Y)oýá loho"Ifcž naše hrdla prosíme po X '"': v- - ?iio it aelav Bonci-Trcbjzsk- "V ZAftl K1LICUA" díl druh- - obsa- -

X
V
X°tVCÍn P'''1'816 rQž}' Masopust na Karlítejntí Víla- - %

hyly prý celé bedny a bylo veícj- -služ si Píchej do našich sj-d-

ačkoliv dosud neopustil své doupě
Nečiní tak snad proto že bv bvlla co £? týče masa následky tyto !'ě proda vano ve jmenovaném mc- -
sláb nýbrž proto že považuje zase již ukázaly klesnutím cen živé stě V koupených kalhotách najakoA Němci řezali a bodali

řezníci telata tnuuncjM ccKau jesie icmec!iono dobvlka hlavně Jiovezino na šel dopis který zaslal zpět odesí- -
nevzalo si ze svých zkušeností žá

i — '- -i síran vazana rrna É13J
y

Vá-la- v BcncšTicbíziky: "POBĚLOHORSKÁ KLKGIE" díl prvV

j tňyihc: Tryzna Bělohorská Taní Kateřina Radc-k- i r Ba10o!

t Toniub Pontulín Ncvřstu za řebkou korunu Černí épančló
dolil DHi Dalokartio Dokonáno jest — Kniha má 430

£ "tran jn vázaná frona ťtl 3Jí Vú lav Bcnrí Třcbízskí-- : "POBĚLOHORRlCl': t:t!kIíVk hV VJlV'

cený téměř předválečné V souhla Neboť Tulští a Jaroslavští uitclcc bednyduého ponaučení nesmíme zaposu s dřívějšími praktikami kone Minská a od Volby šli s dubovými
mínán ze zustava stale steinéčný konsument newítí ovšem toto

Tímto dopisem který jest v ru
kou krajanky pí Pccharové po

klacky sli bez střeliva šli s jed Dohoda hledí zažehnali nebezpečíklesnutí ještě hezky dlouhou dobu obsahuje
- ' — - - Vf il Ull

Lovohradská povídka Z farnírb archivů Z morovích- -dan jest důkaz že zpráva londýi
nou flintou staré ráže' na deset
moderních — šli hájit čest a štěstí

zřízením front a novými smlouva Jet KohWík' sv Hlapjc Mezi proradťi Zo zapomenutých pa- -
mi je si však vědoma že noví přá mvii — ivuma mu im hlrun 10 váanů cenaa životy krásné Francie i

ské pojUťovny daná ěeskosloven
skému kftnsulátu ohledně zachrá
néiií všech československých zási

tele ji nezachrání až jednou Ně

nežli totiž překupníci a maloob

chodníeí budou rovněž tak velko

dušní aby si povšimli tohoto kles

nutí Při přítomném tempu pro
dukce ve Spojotiých Státech ten

Nikoli po prvé v dějinách
i Anglie a Itálie nikoli po
v dějinách lidstva ruský mu

lek nebyla správná Nyní jest tm

!av l!o„c Tfobíký: Z KÚZXÝCJI DOB" díl prvý obahujc:
"

i Vmy rytíř Bludaři Zábobky vladyka Mrkaíi Zlatá Hrdcc I J± Alchymistu Kapitola zo Slánskích jnimótf PlzcnStí a Rokvcan- - 1

Í 1av B?TfeMzkvs
-- Z nCZXÝCH DOB" díl'íruby cbnahu Y

Iokoj lidem dobré vůle! Z án6 rrcntovích ImiV iwii

mecko poruší ustanovení smlouvy
Tvrdím že ani Rumunsko ani Pol-

sko iuni Estonsko ani' irkrajiiia ofj'auisaciclit které staly a ajrciito vyvoný přebytek bude s bro- - zik svým životem a svojí krví za
túrou t zechoslovak Poaidu aby

„ — vinnu 9i
inaditi ve skladištích vyrabitele
kmnisionářo velko- - i maloobchod

chraňoval západní říše jejich poli-
tiku jejich města jejich pastviny

KailHti-jtiskíh- havrana Trnová korunu

-- - i pil Ji)Iepsí víili — zmenšené
lusko ničeho nezmůže

'

Pouze sjednocené velké a svo- -

Kniha rná 4H struntojioto důkazu použily k donuce
ní [tojišťnjící s[)olečnosti aby vy

í - f v #
a jejich intriky Václav JicncS Třcbízský: "7 BŮZNÝCII DOB Hit7W '

'
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dříve či později ví&fj ke klesání
cen v drobném prxí'ji ve Spojc- -
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otázkou zda budou poško-
zení odškodněni ale na jejích zá
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