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Snad nejkránějším redakč
ním článkem, který v afric
kém tisku objevil se o Češích p 
jejich boji za samostatnost, byl 
článek, uveřejněný na redakč
ní stránce chicažských Daily 
News pod názvem "To Bohe
mia, our ally." .Daily News do
posud málo si všímaly Čechů, 
události poslední doby musily 
všude vyvol a ti pozornost k na
ší věci a jest jisto, že byla to 
zejména činnost naší českpslb 
venské armády v Itálii a na$i 
biři, jež postavily otja^ku ir
skou *do popředí z£jmu aineri-
cké v^řej posti. Čljápelpv Daily. 
News v překladu zni: " 

"Prof. Masáryk z Ceeli li'je* 
ho dcera sl. Oljja Masarykova 
byli ve Washingtonu, kde mlu
vili o Čechách a o Německu. 
Vítáme a zdravíme účel, na já 
ký ukazují bojem nynějším v 
zájmu skončení války této. Mav 

saryk se svoji dcerou dle ně
meckého zákonnou 0 národní, 
ethice jsou v plném řidském 
právu jako otec a jako dcera, 
aby požadovali zničení Něrpec 
ka a vyhlazení všěho jména 
německého. Jsou v plném prá-

„p the koře.™ .^j.vu. % n» apojenc® naléhali, by 
Německo rozpytvali, je rozkou 
skovali á nenechali z něho nic 
více, než jen^lbezmocné zlojn-
ky. Vždyť po celá čtyry stole
tí ležely Cechy pod Německem 
jakoby pohřbené. Po stajetí zá 
pasily, iby se dostaly ze svého 
rubáše, jen jaroto, aby se opět 
vždy přičiněním Němců dosta
ly do ného naZRět. Profesor Ma 
suryk je vybnancem, který je 
od?ouj&ep k sparti pro ,y£lezra 
du. Jeho manželka, j©hp jiná 
$cera a dva typové jsou doma 
y moci Němců. Jeho příbuzní, 
jeho přátelé »a jeho krajané by 
li v celých tisících Němci po
praveni. On sárp mluví o těch
to křivdách a, mluví o nich i je-1 

ho dcer^, která ie s ním. O^a 
nepiohou pa ně zapompnoutí. 
A proto přece do této doby ne
řekli ani jediného slova o gd 
pl*tě>A odvetě, o jakémkoli dě
l e n í  n e b o  p r o n á s l e d o v á n í .  A n i  

KS, 

uDhs aim 

SUAfiK NEWSPAPERS OF AMERICA 
o help preserve the Ideals and sacred 

fradltloHi of this, our adopted country 
Die United States of Amerlcaj To re-

Ervc Its laws and Inspire others to 
Spéct M4d o|»řjr themi To strive «•-
asln^iy <o quKrkcn the public's sense 

•f civic dut,v: In all ways to aid In 
Maklne tliiN counti^ gf*mt*r and better 
nan we found " 

r-.jji ,>IKH|C'AIV ASSOCIATpMV FjQ-
.,i(101t>N I-AX.IVi.K fOEwSl 

v., I.»íiU N. Hammerllngr, Ihrssldent. 

• ÚTKiiV, 2. ČERVENCE 'IS. 

^ÉRWQST ^STER^^P 
5 3 RAVY. 

r r r r f i  ;  .  
' -G. S.-5P. -

Washington, O. C- -r- Mora-

k 

%a v boji za československý 
''^tát stojí pevně za společným 

{programem národní neodvislo-
.Vfti. Všecka větší města a ven-

Skovské obce projeviíy již ča-
.ř^ío a při každé příležitosti pev 
-jriioa' a neslomnou věrsoat celé

mu národu. Nejnověji konány 
^'afrtílké tábory lidu v Bučovicích, 

líiidlochovsku, ,Slavkově, Hané, 
přijaty jednohlasně na všech 

? iěchto táborech lidu projevy 
' *3|>ro naprostou samostatnost če-
v}%kých zemí a Slovenska a přija 
>^ta i památná přísaha českoslo
venského národa. Kojetín na 

lané po vyjádření svého sou-
lasu s národní přísahou zvolil 
zasedání obecního zastupi-

. "telstva tyto poslance a vůdce 
&#a čestné občany: Dr. Kramá-
v^e, Aloise Jiráska, Dra. Rašína, 
-l^rant. Staňka, Václava Klofá-

ie, Gustava Haberman^ f ísi-
'íjclora Zal^r^dníka. Jsou to po-

/íJsianci socialističtí, Jf.|itolický 
; * jkněz, svobodomyslní poslanci 

— důkaz jednpty n#$efep Jidp 
1: .^moravského. 
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V Onakých í^udějo,vj(íích udá 
^ ;Ja se tato příhoda, jež svědčí o 
/^jakosti vládou vydávané mon-

Obchodnice semeny d^ 
několik moučných červů, jež 

irodáyá jako potravu pro ptač 
Hvo do vládou vydávané xqouky 

^,_)o rána všichni Červi pošli. 
I? jpMouka ovšem byla určena pro 
jyjidi a nikoliv pro — červy — 
^dodává pisatel zprávy v Lidtl-

ých Novinách. '  .*r  •  

m—ťiw 
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Na hašem obrázků jest na ^1## "Vpravo vldřti generála 
Pershinga, jak právě udělil jisté r^p<y, týkající se zamýšle
ného útoku amerických vqjsk. Jeho ppbočníjc, generál Bul-
lard, diktuje tyto rozkazy skupině íranc<>UZ8lEýcn důstojníků 
při američkém vojsku spolupůsobících. 
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S ^yas^injř íř^".  í í-  G- r-
•4*ták slabá letošní úrodu v če-
r ských zernjch ohiožen^ 

mrazy, if& řátijly kpnc^in 
na a začátkem Června (!) zvlá 

^stř krutě y jižních C^phá.ch f 
pjjto na Pí^cjcu a.MÍpoyjc,ku. Wra 

přišly do xQ^ch ^e studenou 
£ vlnou i Mmeckf.'kde mr^zy 
K;i>yíy jgště silnější • než v Ce-
^cjiách. «C[rQd.a ovš§m -tí|» litr pí 

& t>k výhled našich do blízké 

jediném ohledu nesestoupili 
tam, kde by se ukázali jako je
jich nepřátelé. A v nižádném 
ohledu -smi neukázali ísko 
Něm<i*^J ->r f - 1 

Vítáme proto tyto nq^ty |i ví 
táme tyto vyslancg národa .tak 
starobylého p .tak ngvéjio. — 
Vždyť utvrzuji v $ás ducha, 
kter^o l^ned a vždy jiledali 
jsmp v celém nerodě českém. 
Nikdy už, jak pr^iví, a ipy to
mu věříme,".nevrátí se Čec^iy na 
rnísto, na jakém byly celou pp-
síední dlouhou dpfiou. Cechy 
dojdou nyní za denního svitla 
buď svého vítězství nebo z£ 
denního světla své — záhuby. 
Jeví-li nějaký nepokoj, pak j^ 
jen proto, že se domáhají pr^iv 
svojich. Nežádají však pro se
be ani jediné pídě z půdy něme 
eké. A neusiluji ani o zánik jp 
diného německého práva, třeba 
by bylo v samotných Čechách. 

Něqici v menšině svojí si£-
vaM v Čechách po cel£ řvěky. 
Budou pr^to mí^ ' právo i na 
aa,lší svou existenci v nicji. Ma 
saryk £ dcerou nenjluví o jich 
vyhlazení,. n^t>o o jejich yypu-
zepí ze země a péchce je do: 

konce ani vylotyčiti ^ jich poli
tických práv a prjiv občan
ských po ďo z^távápí jednotli 
vých úřa^ů, co .do yi a^tnfní ma 
jetku pebQ ^t>nevčn^ $,o do uží-

Vání jazyl$. , 
A to ie .prá*| * dueh, Jtterý 

nejen Německu přines porá|-
ikw, ale i v|řinu státnímu svi
tli vykoulí. Je 4pcji, jia je 
hp| ^ppjfiné St^ty sa-
jny vstoupily do velikého toho
to 24r^vjrnp q^koslo 
vejitou ^rqdnj & síd-
i$m v P|řj|i, 4>yla spo-
jenci VWW* 2ř PCPJ^inuii 
vl£du íe.sisfl"- Zdrjivímp Íesko-
elovensko^i národní armádu, ho 
j(Lijící'í^. západní firoptě,, kte-
r<)^ spoj^či uznalí ^mádu 
ciiskéhp vVátisÉftp se životy. 

ce vojenského a zdravíme i 
nového svého spojence duchov
ého. y\ • •' 

Díváme^li se do Sibiře a .vidí
me ty diouhé řady českosloven 
ských vojáků, bývalých to vár 
léčných zajatců, jak si klestí v 
bi.jích cestu svoji do Vladivo
stok^ do San Prancisca, do 
New Yorku a na západní fron 
tu, tam aby vrhli se proti Něm 
í.ům, pak teprve poznáme tu 
pravou chrabrost českou. íía-
řloucháme-íi československým 
vůdcům politickým v jejich 
prohlášení pražských a v rois-
hovoreeh washingtonských , 
pak teprve učiníme či pojem o 
morálce, křfi^ťansk4 morájce 
a nepřep>ožitelpé morálce $p-
ské. ': 

A proto Čechám, národu pe
skému, jenž odmítá veiitélě, 
národu, jenž odmítá otroky a 
národu, jéně je hodným toho, 
£y se stal Menem příští draio-
kratiiské rodiny národů, pqflá-
váme neien své ruce, ale i ayo-
jc.j^lceý:. *•-' 
• v ' 19* 

§0 SE i&Lé SE SLQVEN-

sKýwi Časopisy u Ce-

% ^SKOÍSLOVEN~,p-
'.i-r,  mtéw* 

0. CfVRTÉMU CE|lV^CI 

(Committee 
Information.) 

Následující A&léi loyalní pro 
jevy došly do československé-
io oddělení Contynittí&e o^ |*!|b 
lie' Information: 

"české Národní Sdruléní "v 
Spokane slibuje súěastniti ser
ge všenil "svými členy projevu 
loyalitýlí vládě, při demonstra 
ci por^Mié na 4. července 

©vu převilo svou 
oběti jež národ při 
vediívost ^ pro u-

dý a n^.nichž slibn 
podílu. Obnovuje-
4yal|t^ k ^epubli-
I^-esidentovi a sli-

v tomto velkém zá 
oferacii a ideály za 

pároda náš 
]^d če£|jtosloveflslcého původu 
zůstane s ní zavedení svého 
presidenta al do vítězného 
kpnee. 2a éleny českého Ná 
Itódnífio^lIlřiižeiSl v Spokane, 
JWash., M. V. Tyrft, pře^eda." 

V "Presbyteriánský kostel če
ských a Moravských Bratři v 
Baltimore, připravuje se nad
šil# > o^avě fine Neodvisio-
§ti; vzpomínáme s vděčností 

náái :p 
tištěné 
jeme 
mjp s 

bujem^ 

tmě*** vyt
ým Cecj 

ího se 
pojených J(g||L ¥11 j^Unný 
los. Hubnef/^w York City 

"Činíme přípravy |urp 
oslavu Dne Neodvislosti. Zdej
ší československá kolonie, od
bočka českého Národního 
Mruženíy Los Angeles, Cal. — 
/d4áka, tajemnik/' s 

"československý lié % Wesť 
Ápríngfield, iHass., zdraví v 
ento 4. červsuec i>»ewdená|í a 

v něm americký národ a slibu-
^ mu s\^ÍJ ^ #^oty v 
I ^ději, že a 
ippboda v |)iíž ^|jp, že j^e 
^|lena 
Mčm v j,e$io .vlastní zemi. (—i 
Vfiém C. 2ák, tajemgi^ o4bpč-
ky čes. NJr. Sdružení." • • 

Čechoslováci v QJiicá^ii 
častní se oslavy 4, července. 
Bude uspořádán velkolepý prů 
vod, aby demonstrovány byla 
oyalita českoslpvei^ikéhp lidu, 

a slavnostní prohlá|pní če^ko-
lov^nského lidu ř republice 

ÍSpojených St^tů a jejich velké 
nu presidentovi bud£ čteno. — 

Pěvecké |teMíkř' 
emník." *-

"české Národní Sdruženi v 
Chicagu bude přítomno mani
festaci na 4. červeno$, aby uká 
zalo svpu loyalitu k presiden
tovi Spojených Států. Slavnost 
ní prohlášení československé
ho lidu k Republice Spojených 
Států ^ jejich yeijcému presi
dentovi Woodrow Wilsonovi 
b ude čten^ v Iail v Ipoi^hý, 
předseda."*' j • 

"československý lid v Cjce-
ro, lil., pozu*£VÍ (^en 4. ,červen 
ce presidenta a v něm Spojené 
Státy Americké jako osvoboíji-
telp lých ^ jjti|těnýph národ 
ností. Velká slavnost budje po
řádána, abychom dokázali 
svou loyalitu a slavnostní de
klarace československého lidu 
k této Repubiice budp předčí
tána. -y- J^ra^k |£uj^c, pipd-
seda.>" 

"česfci *Fěl o cvičná Jednota 
Sokoiaká £upa Střední y Chica 
gu súdjistní sp 03l^vy 4. červen 
ce. Bude uspořádán velkplepý 
průvod, v němž demonstrová
na bude loyalita českosloven
ského lidu a slavnostní prohlá
šení k republice Spojených Stá 
t$i Afrických a jejic|j ye liké
ru presidentovi Jjude čtena. 
— $x. Ant. JMiHíijr, ||ředseda." 

Další telegrafické projevy, 
y zn&énQfn ppčtp přicháze

jí do naší kanofeláře uveřejní
me potupně. 

Prosíme ,aby n# telegra 

Washington, C. C. —^lovqn yjjl>)cých q^ětí jež přinášejí 
skýíni Ustý v Americe "prošla Spojené Státy ve svém zápase, 
správa, že xkřphazejicí sloven aby svět byl xachováp pro íte-
íiké ča^0piáy z Ameriky ge u mokracii., Vyslovujeme úplnou 
československé armády zahazu Ipy^litu k Ipojeným ^tátnrn a 
jí ^ ^e paop#k Siov^ci z 4peri jejich vládě, v jejíž čele stoji 
& nemají pic ku ětftní. p|ivětší zmU Woodrojv Jjf- i l-

Q^kqslpvpnská národní Rá- son, óchrineř lidských přáv a 
4a ytp Wu^hingtqpé ayní dost^- Sy0bpdy. ~ Fi^ftk ^Jovák, pa-bnech udána byla přesná adre* 

í^nto úlední připip od •»-* ** 
íulpiíio ?Ř|cratáie Ňárod,»i'Rj-j *-»ahoíkm .IflaMa 
ay y. Paříži, jafeo vrchní inst^ ,Garfíe|d; N; , slibuje „vou ^ 
qc cjy^n. p.ro fe^pvengk^ yifitu tét<) ^ iami s bude 

Lkcloven^^m w*U '"íf 
ve Francii je mnX Slováků Í těžké 5r4ci |rp demokarcn své 

A » » Í S y ' i e t
- Mach tale«ánle^"Pre " *"* bu, zejmérm ^ovenské časopi- a! ]1' , , 

sy. . J 
Obracíme MP $*díž na VM# -í^°4^.a4- š* 

prosbou; byste laskavě p/ožád$- %^n}°re' Jp4*' ^Pr!^ se 

li adiniBist^iice slpvenskýph íj-
stů v 

HUSOVA titíLěMA. 

#WATK£ Kpffl 

1 -
*  - í ;  
,hrÚ 

•M 

sa odesílatele, aby mohlo býti 
za ně poděkové^o. ^o t^ýče set 
zejména krajských výborů a 
odboček Ceskéhp Národního 
Sdružili, jichž adres posici n& 
byjo nám dosqd umožněnp. ř; 

r~——O . , > 
PRIJÉL <) JíýjCU LOU-

— Politování h»d-Chícago 
jié, ivejvýš spjptpé neštěstí udá-

Awňce, #í#r počot fwWsme Pvo^'lp ^e v^er^ pdpolpjdnp v táboře 
výtisků ppsílfn byl na adre^p í^j^l^llj. ̂ pyalitu k Spojtí-

fip, aby podrjeja svou 
ďemokratiqkp^o 

< _ y# 

^v^ho opojen ir laaÉkyf; 

Československé Náhodní Rady ným Stát&r^ $ jej|c^ vl^4ě ,v 
v pftříži, která rq jtqm pokárá vyjadřuje ̂ ypu c^danost Jc pre 
ft o jejich £QZ(iělení po rptáíh aádentu ^l^pnpjíi, jp.dnqr^^ % 

naéi hrfrtři Slováci jpěli nejinteligeptnějších-^^ů, ||ž 
hojhě zpráv p mohli též sledo- tento náueďkdy z^l." Sympu 
vat. vqřejný sjpvftn|ký život -v^uje 8 vl^pu » nabízí jí svou 
AíhQíiPe. * ;'-v 'všestrann^du poiůoc v tom^p vá 

Děkujíce předem, « #ném spotů, v teto stržné yál-
př^tplskýnv pp^dra^ftBi za . ' ? 

•CMllK^ovewij^uiíéradní fAiú -j . ^ 
Or. Ed. 4m»0, Sftnerilni -taj. ̂  - ™ 

j;^dpo je jimtp, ie- jesthžp se ^ 
rék^p slověpsjté .čf^opisy - ' ̂  , 

valoyaly, nebyla vina ná' Ma* . v 
^Tár^djní vojenfké" 
správě če^cq^j^«nské armády, Z'C 

Aipe^p^ .^M^^^nská Ná- své» žf 
rodní Řada prosí, aby ,vj€(|ky 3Výc^ 
slovenské cálsopisý s výilta|pu 
maďaronských po|ílaty víte ^i^' Pi: 
výtisků 6vého'listu liá ádřésu: ' 
Arniée T«sft©^4gi|dya(iue 18'Rue 
a(>nap|irt^^w4#)#iPá"hčti; Stfj*. 
ne- čQSk^ li^chť' péu&i- Sldvujf 

r 
p ^ock^d. |Kalb 

o 
q/z P 
mu 

tjjit Jo^ka, pře^r ^pděla. Opa.gip 

pw 

KuÁM-k±A»ŮĚŘ .vtář % •  i > <^%Í 
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ne podporovatl 

iPt;^8Wieat'4 
Vi: <5»ské 
#Usy vy 

z RocheUe, |11., přilil p ruku, 
padl pod vlak, na něpž 
ěly sJL dpmpvu man 

že a malá dceruška, ktfrp s 
pípj gtrávily radostný den v tá
boře. Kalb do^iivpjjil je na 
vlak, je^ž o^ílděl z tájjprg. v 
p hod. c^dp., i|aš^i ^im plísty á. 
se^kqčjl £ vlaku. fPptojp našel 
otno, u ktqrého n^nlelka 

0 WW ru
pii p, jiržel 

vlaku, 
""I4ÍI1 ^ ^epu-

Wr mi k&ž 4«i|siii 
se dáti do běhu. Za 
' RFfžec f upadl při 

ppd kola, 
ji ujjsiar^^i zápěstí. 

?4«* IC^bová k m^h-
^eli, jakmile vlak zasnil, \ dp 
provázala jéj do u^ocnice, 

ráUtu .kde léfapi p*óK!Ípi!§, Se •Be 

lZEM sy' 
MYSLNÝCÍi 
• " ' f. ir . f 

Tichým sice, ale yetícp yjio^ 
ným způsobem, uctěna byla v 
neděli památka velikého české
ho mučedníka Mistra Jana Hu-
a, neohroženého bojovníka za 

právo a pravdu, jenž i pro 
pravdu na hranici byl upálen, 
t) uctění památky velikého to
hoto Čecha posUral se Svaz 
Syobodomyslpých, jenž uspo-
^dal yeřejnoji sofeůzi v Besíd-
kách jQes^ě Nár. Sín,ě na Broad 
^fiy f za řečníkf .^sl^ai prof, 
i'erd. Píseckého. T 

Popel kostnické hJ^nice dáv-
no byl již větrem rozmetán f, 
|o jfcahépn, hy qeskéra^ 
národu ni nej menší památky 
fi° ^mUm synu fljffiglttlfta 
pjř^s tp v .sak spřátelí ppH ̂  
mohii uhasiti plamennou zář,* 
která po staletí n^ peatu n|in 
svítí a k hojí za pravdu nás po
siluje. Přes pět století uplynu
lo od doby, kdy muž pravdy 

upálen, přsč |o všajc 
ká jeho zůstala v srdcích na
šich a každoročně J^st 
náno jméno jeho. " 

Schůzi zahájil p. Bfůžek, 
předseda Svazu Svobodomysl
ných, jenž předstaya známjóho 
"Husitu" p. Jos. Švančaru, kte
rý se zvláštním zanícením a 
procítěním přednesl báseň "Ve 
lví stopě" z Nerudových "Zpě-
yů pátečních". Na to pak před
staven byl hlavní řečník prpf. 
Pígecký, ienž dovedl četijé pp-
sluchačstvo plně na sebe upou-
tkti. Řečník pokud možno 
zdržel se citování suchopár
ných cifer a podávání snad je-
š£ě spehopárnější historie, ja
kou rok od roku j^me obyčej
ný, ovšem pe vždy, slýchali na 
podobných přednáškách, ale 
vhodným způsobem rozebral 
dobu Husovu a srovnal s dobou 
n^ší. Uvedl zlořády, jaké jza 
doby Husovy panoyaly v cír
kvi, kdy lid své hř|chy neotjči-
ňoval kajícím pokáním, ale za 
.eníze odpustky si kupoval, ba 
často před spácháním hříchu 
jdpustky si koupil, aby zloči-
y klidně mohl prováděti. Pro

dej odpustků ovšgm přinášel 
duchovním hodnostářům zna
menité sumy peněz ^ pro tento 
lesklý kov zapomínali na Kri
stovu nauku, kterou drze šla-
p?lia mfstp vštěpování rarav-

psti, lid znemravňovali. V 
kritických těchto dobách vy
stoupil Mistr Jan Hus, pipž 

ravdy a spravedlnosti, jepž 
bez milosti tepal zlořády v cír
kvi a snažil ae získ^ti nápravu, 
elikož byl sám mužem věří-

:ím, nebojpval proti církvi, ale 
pro její očistu a zakládal nový 
mravný národ. Í$oj proti tem, 
teři pomocí církve připravili 

poho.dlný život, přivpdl h,o 
až do Kostnice, kde byl vyslý-
cháp kněžskýini hodnos^kři, 
kteří pa základě falešných 
svědků z kacířství ho otfžalo-
valf a konečně ,i upáljli. Tělo 
našeho mučedníka ovšem do
vedli znjčiti, ale duch jel|o bu
de žiti mezi námi a vždy nj|f 
povede pir^vnému žiwijLu. 

Prc^. Pisecký mistrné srov-
1 Mi^tr^ Jana Hju^a s "tajtíě* 

,k^|n" .n^ším prof. Masarykem, 
1&W pr^vě jako Hus postavil 

proti vládě cír^eyní, po§ta-
jjil §e prpti ne^p^vediivé vládč 
ajcof^^. U o^ou vidíme 

p^yčejnou jHu nárpdní. yidímř 
y nich mpžp, kt^-í npbpjí ří-
,i pravdu celérníi n^rpdu. JI,Lig 

^ohroženě hájil siřé nčení 
l^d cír^eypím sněmem' v 
08tnici, prof. Masaryk př^ 

celým světem hájí národ svůj 
a^bp^jf jsa j^ho svo|>o(|u. ^jbč-
ník připomenul pravdivost rče
ní, že historip ^ p^kiije, w-
boť již Hus, když šel z vlasti 
fa hranice mezi své nepřátele, 
poznal napsal, ie ,;rnejjíorší 
esť nepřítel domácí"/ Dnes 

vadíme totéž. Vzdor tomu, že 
práce prof . <M|šarykf jest pati
na na všech stranách, Ze i n^ej 

pft. 
-ati zásluj^ jeho o naší akci 

^amost^np|L přece se ni£ 
|dou 'Hak| • (^ď^/Jkteří jméno 
jéjío tupí. *f^édl za příklad 
newyorské "Šibeničky". ř 

.xedháška prof. Píseckého 
setkala se s úplným pochope* 
aim přítomného obecenstva, 

a řečníka bouřlivým potle» 
^em odmlnilo. 
r Na výzvu před^dy ̂ JIrůž^ 
)ta přihlásil se ku sloVd p. A, v4 
Kubíček, jehž litoval odchodí* 
prof. Píseckého, který za ne
dlouho odebéře se na bojiště 
v# Francii. jR-ovněž pí. 
íiyá promlnvilf několik slov na 
rozloučení, ^čež pak schůzoj 
Qerá v Ířž|ém oh^ || yy." 
ía&fa, bylá «ikon«em: • 

SOKOLSKÁ HLÍDKA. " 

4i -is 
J í  
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Třicet J^t byl |jfem členen* 
Sokolstva. Byl- jsem sokolem 
prqtp, že }v spkolství viděl jsem 
síln, Jt|etá obrpdí národ a w • 
schopní k novéfnu vítěznémti ' 
ooji. Viděl jsem v sokole sdru 
lení ^ezi^^jých a qbět|ivýcli 
vlastenců, kteří mají na zřeteli 
jediné dobrp národa. Hloubi 
ji jsem o sokolství nikdy nepře* % 
IP^šiel. 

Ale Tvá otázka, drahý synii/ 
otázka: Proč jsi Sokolem? ta 
vyvolala ve jnně příčinu, ab)iclf 
hlouběji do věci se zamyslil , 
snesl ti pravé důvody, přcřč 
já stařec — jsem'dosud nadše
ným a upřímným sokolem. V 
zdravém těle zdravý duch — a 
rovněž v silném těle silný ducha, 
to t>udiž povždy na zřeteli na
šem. Rez statečnosti mužné 
nižádný národ nezachránil bch. 
hatství vědy a umění svého. N^ 
rpd slaboohů nikam nedospěj** 
Zbabělec a zakrnělec není mu*' 
žem v plném a hrdém smysltt 
slova toho. ^ < 

Již tato slova drahého našfe 
ho Miroslava Tyrše ukazují tt 
na iilnboký význam myšlenky 
sokolské. V SokoÍK tělocvíke» 
zdokonalují si cvičenci nejen 
své tělo a jeho zdrará, ale pl* 
stujl^ j^lwi sílu, . A' 
su, vytrvalost, kazenTWesnosi 
sebevědomí, hospodárnost, do
brotivost a odnášejí si domů 
dost ze života. * *V 

Protpž, jako jsi Ceohem a 
phc^š být Čechem, tvá povi^., 
nost je, abys .se ptal členem S^r. 
kpla. " ''l* 

Sestry ^okolky a bratři soko* 
řlové, j^|c víte, čtvrtý červenec, 
jest národní americký svátek, 
A Jiaše povinnost je, abychom v 
pkáz^li americké veřejnosti, ̂  
isjne Češi a že ̂ e za to nestyd^ # 

me co jsme — n^b co CeGh tfi 
-ijo-kol — a co Sokol to Cech. > ' 
Sedmého července jest náš S<N^. * 

•Koliký den y Řaus P^rku. t 
,14. července Jednota Sokoly 
.Uayton oslaví své 51eté iryání. 
fíjD&t^v se kdo může$. J 

Veliká přípravy činí clevé-
iandský školský Okršek na 
slet 4- srpna na západní str#?, 
ně v České Síni Sokol. , 

Zasílám ák uveřejnění též 
dopis .bratra Rudolfa Charvá- j 
ta, kjberý byl zaslán na -na^ 
/jednotu. Na zdar! ; -

Jan Lacina, r~ 
dppisovatel Sokola Havlíč^|. ' 

,/ i 

i*?.  

chonrauké, A i 

' A £. T. f** .u 
Washington, J). Cr — Soů^á'' ' 

#ně se slavnostmi pražským^ 
hlavní město království- chcřpf 1. 
vatského Záhřeb připojilo se% , 
Praz.e divadelní slavftotí. •" 1 

Vne 16. května hrá^a y « 
zemkém divadle Smetanovy 
^#ané ̂ ^s^, $TchUc{íéh0 

, ?j  l  •* v:"4v' t' - n* *"> ^ - i  ^  / 1 " ri \v ^ v ' 

Noc na Karštejně a Dvoi 
Ru^l^. £ři Prodané ne> 
hrány a zpívaný hymny H< 

a Kde domov můj. 
licie — jako v Pr^jp^ vnikl# 
c|o div^ďla á došlo Jtp 
ará|ce, kdýž JI 
Plf-tvo ffnotpv^lq "ve[ 
pou^ jihqslpVangkpn 

ty 
< i*^'. 

v 

i*  Hi 

I" 
•ř 

v 

" i* 4* "f  i  •  

• •' J-•' •' * v. •- •" • • •iafv • "t" 
V vV^*C >/" i' 


