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Zjedná úlevu

vyšla u Breitkopfa a Haertla v

Lipsku revisí pianistky Natálie

Janotové dosud neznámá dvouhla-s- á

fuga pro klavír) Vynikají v

první řadě svojí originalitou Ve

zralejších jeho pracích zračí se

vesměs samostatnost a myšlénka

nanejvýš zajímavá Poznáváme
v něm slovanského skladatele
Před ním jen Francouzové Vlaši
a Němci měli hudbu Chopin dl

slovanské melodie na kolbi-

ště evropského umění Slovan-

ský živel hlavně v jeho mazurkách

polonézách a polských písních

vystupuje (vyšly se zdařilým če-

ským překladem u F Hoblíka v

Pardubicích)
Liszt a pí Klára Schumannová

byly v letech čtyřicátých prvními
apoštoly hudby Chopinovy Též

mistr Smetana byl ctitelem Cho-

pinovým Z nynějších virtuosů

především Polák J Paderewski

platí za nejpovolanější interpreta
jeho

kašel nastuzcniny zánét průdušek
influenzu asthma a chřipku

a vyléčí

tfBlon Tofln

zly i niiisri Mulity

Kfllltty na

Lttn

Ve společnosti vzácných duchů

jako byli Liszt Mickiewicz Dela-roch- é

Ary Scheffer Heine trávil

Chopin své nejjasnější chvíle Zde

seznal se i s paní George Sando-vo- u

Přítelem Lisztem upozor-
něna přála si proslulá romanciér-k- a

seznati "poetického Poláka''

jak jej soudruzi jmenovali Cho-

pin prý se nemohl dlouho odho-dla- ti

aby se s ní osobně setkal

Jeho novější biograf dr Schucht
tvrdí že v ní tušil zlého démona

Byly to právě dvě duše dle Kan-

tova "vyššího řádu" navzájem

oproti náklonnostem obyčejných
smrtelníků svou láskou ku novým
podnikům se povzbuzující a po-

vznášející Známý jest výrok

paní Šandové: "Pracuji nejlépe

když slyším Chopinovu hru''
Po dobu svého pařížského po-

bytu byl Chopin velice zaměstnán

Komponoval pilně jsa zároveň

hledaným učitelem klavíru Ža-

ctvo jej zbožňovalo — a bohatě

odměňovalo Mohl žiti v elegant-
ních poměrech Roku 1837 ob-

jevily se první příznaky zákeřné

nemoci Po dobu nemoci osvěd-

čila se paní Sandová obětavou

láskyplnou jeho přítelkyní Od-

jela s Chopinem na ostrov Major-k-u

kdež ubohý za její péče zdál

se znova ožívati a hudbě znova se

vraceti Sladká samota v maleb-

ném kraji ostrova jižní obloha s

modravým obzorem moře háje

citrýnů slunné počasí duše v

plném souladu s krásným okolím
— nebylo divu že tu mladý muž

rychle okříval Po návratu do

Paříže oddal se opět práci s pílí
horečnou

Jen za letních prázdnin dopřá-
val si oddechu na zámku Roh aut
blíže Paříže náležejícím jeho přítel-

kyni V zimě 1846—7 se zdra-

votní stav Chopinův tou měrou

Dne 17 října 1849 vznesla se

ku hvězdným neznámým výšinám
duše umělce nad jiné nadaného a

jeranocitného Bedřich Chopin
ukončil téhož dne v Paříži svoji
krátkou pozemskou pouť Hudeb-

ní umění zejména slovanské v

něm oželelo jednoho ze svých
zástupců Přinále-žel- ť

Chopin ku nejgeniálnějším
skladatelům všech věku a národů
Byť i jeho hudební tvorba obme-

zovala se na obor skladeb klavír-

ních to co nám však v právě v

onom oboru zanechal jsou pravé
perly literatury pianistické

Bedřich Chopin narodil se dne
1 března 1809 ve Želazově Volje
nedaleko Varšavy Jeho otec
František Chopin domácí učitel v

domě hraběte Skarpka byl rodem

Francouz' Chopinova matka byla
Polka jménem Justina Krzyža-novsk- á

František Chopin pře-

vzal později úřad profesorský při
nově zřízeném lyceu ve Varšavě
Život v domácnosti Chopinově
byl vzorný pravý to typ zbožné

starosvětské rodiny Malý Be-

dřich dostal pečlivé jemné vy-

chování jímž se později snadno
uvedl do života pařížské elity
Byl děcko slabé a sensitivní ča-

sto naslouchání hudby jej rozpla-
kalo Jeho první učitel hudby byl
Čech A Živný velký ctitel Se-

bastiana Bacha a hudby klassické

Mladý nadaný učeň záhy se

pokoušel skládati samostatné kla-

vírní kousky polonézy mazurky
atd Velkokn Konstatinovi jehož
manželka mu přála věnoval svůj
první pochod Roku 1818 k na-

léhaní básníka Niemčewizce vy-

stoupil v dobročinném koncertu
Hra vzbudila úžas Stal se mi- -

"loyálnost" jejich opposice s vře-

lou se setká podporou i tento
návrh Jsme opravdu zvědavi

Nimecki kláíternt (koly v Praze
Ve Školním roce 1899— 1900 bylo
zapsáno v klášterní škole u Vorši-le- k

dívek 356 z nichž jsou 193

Češky Ve škole u Anglických
panen zapsáno jest 218 z nichž

99 jest českých dívek Ve škole
u Milosrdných sester v Úvoze

468 dívek z nichž 426 české ná-

rodnosti v Mariánském ústavě
mezi 16 jsou čtyry dívky české
národnosti Úhrnem mezi 1058
dívkami klášterní školy navštěvu-jícímijso- u

722 dívky české národ-

nosti Připočítají-l- i se k tomu
žáci ze školy u piaristů kde jsou
mezi 205 žáky 83 Češi jest na
Školách zmíněných celkem 805
dítek České národnosti z celkového

počtu 1263 dítek

Sebevražda studenta Na ná-

břeží u Nár divadla v Praze za-

střelil se posluchač na právní
fakultě pražské university Fr

Chalupa syn c k notáře v Hum-

polci
Ukladná vraída V Ringhoffe-rov- ě

továrně na Smíchově za-

vražděn byl dne 13 října 22letý
Richard Dlouhý zaměstnaný v

jedné z úřadoven tohoto rozsáhlé-

ho závodu Vrahem Dlouhého

jest dělník John jenž měl býti z

práce propuštěn poněvadž po
delší dobu odnášel z továrny růz-

né věci což tresce se správou to-

várny propuštěním z práce Vrah
dodán byl soudu' Rodinu Dlou
hého stíhá neštěstí za neštěstím
Ku konci měsíce června zemřel
otec matky zavražděného hospo-

dářský řiďitel na panství knížete
Loewensteina a v červenci zemřel

její bratr Náhlá smrt její syna
dotkla se jí nesmírně Rodiče
měli potěšení že syn jejich Ri-

chard obdržel stálé zaměstnáni
A teď pojednou ve svém povolání
byl rukou zločinnou usmrcen

XTlzlcé ceny "VelJcó záussloy
Katalog-

-
{lálo l Nápisy na kořalky Zdarma

9 Skleněné iboíí do náleven zdarma
3 Nábytek do hostině A zdarma ílist

The Western Bar Fixture & Billiard Table Supply House
1401 1403 1405 Jackson Street

--JOHN HOCHSTBASSER majitel OMAHA NEB

Lee-Glass-Ándree- sen Hardware Co
——prodávají ve velkém i——

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní —Cínovaný plech
železný plech a kovové zboZÍ —Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně" náboje a sportovské zboží

12I9-F22- 3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co

5 TETIEB XXLaJltáL
v&M

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omaze 8

METZUV e
♦yrábí vyhláSený a po celém

10
Metzův ležák

západě za nej lepší uznán

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

PIVOVAR
Objednávkám vénuje e

zvláfitní pozornost

Jett nfJJednoduSSí neJtnanUTřJH

nejtenčeji pracující a mene spravea
nUJnlící než kteríkllT Jiný

Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
Kejitarií MsDkkť sanitky žeské vyilé náklsiem Pokroku Zásado

K nim připojen jest fotolitografický snímek čtyř atran původních rukopisu
a provází je vysvétlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná

přednáška o jich kulturním významu kterou měl dne 25 kvétna '90 v síni

Til Jed Sokol v Chicaga p J A Oliverius Rukopisy zahrnují následující
ípčvy hrdinské milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský:
Záboj a Slavoj (v původním znřní staročeském) —Ctimiř a Vlaslav— Jaro-

mír a Boleslav— BeneS Heřmanov— Jaroslav—Liduse a Lubor— Zbihofl—

Jelen—Kytice— OpuSténá— Kůže— Žehulice—Skřivánek— Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Básefl "Libuji a soud" a zlomek bánS "Sném"

Cena rouze 25c Adresujte Pokrok Zásadu Omaha Neb

VELITELOVĚ SOUPEŘÍCÍCH VOJSK U MAFEKINGU
Obrázek nás představuje velitele anglického pluku dobrovolníků plukovníka

Baden-Powel- la kterýžto pluk jest velmi podoben onomu pluku drsné jízdy je
muž velel plukovník Roosevelt v minulé válce ípanělsko-americk- e Druhá

podoba představuje gen Cronje-- a velitele boerského vojska při útoku naMafe

king kteréžto mésto bájil plukovník Baden-Powe- ll Mafeking jest nejlépe
opevněné místo v Brilíckéni Beéuansku '

Z ČESKÝCH VLASTI

O polenski vraidt Před čtrnácti

dny přinesli jsme v telegrafických

zprávách zmínku že na vraždě

služky Anežky Hrůzové podílu
měl též bratr zavražděné jakož i

matka téže Již tedhy učinili jsme
poznámku že dlužno vyčkati po-

štovních zpráv poněvadž nezdála

senám býti pravděpodobnou zprá-
va telegrafická komponovaná ži-

dovskými jednateli Nyní dochází
nás poštovní zpráva o tomto pří-

padě v následujícím znění: "Ví-

deňským tiskem šířena je právě

zpráva že zavedeno bylo vyšetřo-
vání proti Janu Hrůzovi a matce

zavražděné Anežky Hrůzové v

Polné a byli prý proto již také

zatčeni Původcem těchto zpráv

naprosto vymyšlených a nepravdi-

vých jest jistý dr Fuchs-Jelen-sk- ý

jenž na schůzi "židovského

spolku" ve Vídni prohlásil o affé-ř- e

polenské že obdržel z Čech

důležité zprávy a Že v dvakrát 24
hodinách obrátí se celá věc ve

prospěch židů Justiční ministr

vyžádal prý si informace od před-

sedy vrchního soudu zemského v

Praze p Merhauta a udělil prý
tomuto potřebné rozkazy Tentýž
prolhaný dr Fuchs-Jelensk- ý pra-

vil že podezřeni z vraždy Anežky
Hrůzové padlo na bratra jejího
Jana Hrůzu z té příčiny že týž
měl jí v brzku vyplatiti —2000 zl

otcovského podílu Jakou perfidní
lži jsou tyto a podobné zprávy
vychází nejlépe z té okolnosti že

celá rodina Hrůzova neměla jmění
ani za 1000 zl neboť pozůstalost
po Anežce Hrůzové obnášela—

195 zl

Papirovi zlatky a midíné krejcary
na trvalém odpočinku Jedno-zlatov- é

štátovky u státních pokla-
den budou vyměňovány jen ' do

posledního prosince t r Dnem

tím počínaje není stát povinen

papírové zlatky více přijímati
Tentýž termín určen i krejcarům
a půlkrejcarům ministerským na-

řízením z 9 června 1897 kterým
ustanoveno že přijímány budou

státními pokladnami jen do 31

prosince 1899 Krejcary a půl-krejca- ry

nahraženy budou halé-

řem a dvouhaléřem a pak zbude

po nich leckde v šuplíku zplesni-věl- á

památka na papírové zlatky
však vzpomínati budou v Čechách
v jisté písni "v jedné ruce

papírovou zlatku v druhé fendo

vační ceduličku

Nlmecká vzdflanost Jaká ne-

zkrotitelná nenávist Němců vůči
Čechům v Rakousku panuje lze

jasně pozorovati nejlépe' ze zprá-

vy jež nás dochází o úmrtí če-

ského vlastence Klímy ve Vídni

Orgán krenka Wolfa "Ostd
Rundschau'' vycházející ve Vídni

vyslovil se o pohřbu tomto násle-

dovně: "Napřed byl nesen zaha-

lený prapor slovanských barev a

za ním šla rota asi 50 mužů

jejichž nápadný oděv upomínal
na divadelní bandity a potměšilé
tváře a smáčknuté nosy připomí-

naly Čechy Byli to jak se mi

pravilo Sokolové" — A tomu se
říká německá kultura!

Nový fesiý vynálet Panu Fr

Sojkovi konstruktéru v Holešovi-
cích podařilo se po dlouhých
studiích vynalézti přístroj kterým
se dá zcela bezpečně zameziti

každý výbuch parního stroje Vy-

nálezce dal si přístroj patentovali

Náiev "ŘIU rakousko-ukersk- r

anebo "Mocnářství Habsburgské"
nevyhovuje prý v poslední době

německým hrdinům Scboenerero-v-i
Wolfovi a Irovi V nastavším

zasedání rady říšské podají prý
návrh na příslušnou změnu tohoto
názvu a kojí se nadějí Ze na mí-

stech kde tak skvěle byla uznána

r Af iv iinnomnrn iiimjpi virmUA uuiioiiiui u poaui 011 ui
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llTliB ifrrřÍl'iť' wŠÁ V tárodu Pokroku Zápido ponrá se níkollk
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James Reed poraněn
Pan James Beed vrazil boleni do

kusu leda tak ie se odřel pořádně
Noba mu otekla a bolela jej tak že
nemohl choditl bez berlí Byl v opatro-
vání lékařů a používal všeliké linimen-t- y

i vypotřeboval dva a půl galonu ko-

řalky n máčení avšak nespomohlo
nic až počal užívat! Chamberlain's
Pain Balm Tím docílil skoro úplného
vyléčení během jednoho týdne a jest
přesvědčen ie kdyby nebyl používal
tento lék byl by si musel dáti nohu
uříznout Mr Beed jest jedním z čel

ných obchodníků v Glay Court House
ve W Va Pain Balm jest nevyrovná
telným pro vymknutí pomačkaniny a
rheumatism Na prodej ve všech lé-

kárnách

IPostarejte se
o budoucnost
svých rodin

přistoupením
k roivětvenému

WOODMAN Éí WOBLD

Jenž vyplácl pojistná

pr&vné a rychle
JEDNÁNI V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se jednatelé
k zaloíeni novch tábora Vfhodné pod-

mínky

DoplSte o podrobnosti íesky neb anglicky
na vrchuibo velitele

J C ROOT
811 Sheely Block OMAHA NEB

s DonoYKovynii vozy

D0 TEXAS

# 1

Vagnero" BolTetoTč spad tqzj a toIié

coUotíoíé T027 1a Tiscli Tlatáci

Nejlepif dráha do viech míst

Kaaua Indiánském iteaí Tezasa
Mexika a na Pacifickém pekreti

Jde přímo do

SaUas FtWorthHiIlsbara
TaxabacfcÍ0Waeo Ttap!
rsltn TarloT CrakíSTÍIla

Horietta Sas Kára

aQra&ge Denici Alnxado

OUST03 GIIYESTGH MOT
1 sin vxmt

PánSn úřaáníkCa spolkQ

Čřenf (ohchodnO knihy Jav Led?-er- s

toarnals denní knih jiné
'Se nahotu Pokn-- Taswda

SXjiVié NEW YORK CITY OMAHA NEBR

láčkem Varšavy Knížata Czar-torys- ki

Czertvetinski Sapieha a

j zvali jej do svých domů Všecko

se kupilo kol krásného nadaného

hocha

Milostný poměr ku mladé Polce

Konstancii Gladowské zdržoval

mladého muže dlouho ve vlasti

V myšlénkách na "svého anděla
míru" jak Konstancii jmenovával

napsal čarokrásné adagio svého

klavírního koncertu do F moll

Erotické intermezzo skončilo

dosti všedně: "Sejde s očí

sejde s mysli' Za pobytu v lá-

zních stala se zbožňovaná Kon-

stancie mladému skladateli ne-

věrnou davši patrně přednost vý-

hodnější partii Vida ztroskotán

svůj sen žiti se svým andělem na

malém statečku odebral se Cho-

pin do Paříže Prchal před blíží-

cí se politickou bouří jejíž rachot
se již v Polsku zřetelně ohlašoval

Konečně odhodlal se Chopin
na cestu do ciziny Doprovázen

četnými přátely a žáky — jako

čestný dar odevzdali mu konser-vatorist- é

stříbrný pohár naplněný

polskou zemí — opustil mladý
skladatel r 1830 Varšavu

V Paříži jej očekával kruh kra-

janů Starali se všemožně za-

hrnovat! jej láskou a Jobdivem
kterému byl již ve vlasti přivykl

Vystupoval několikráte v koncer-

tech ale celkem veřejné vystupo-
vání příčilo se jeho útlocitné

takřka dívčí povaze Nejraději
hrával v kruhu nejbliŽšícb přátel
v polotemném pokojí matně

dohořívajícím ohněm v

krbu Rád ímprovisoval za pří-

tomnosti krásných očí půvabných
krajanek jejichž srdéčka toužila

po nápěvech dálné vlasti neb po

ohnivých rytmech domorodých
tanců Mnohé c duchaplných těch

ímprovisací ČerS tiskařská Šťastně
zachovala většina jich vlak zani-

kla v zapomenuti

zhoršil že se jeho přátelé zděsili

Nebylo již u něho oddané ošetřo-

vatelky jejíž pohled mu býval nej-lepší- m

lékem Paní Sandová byla
mezi tím opustila někdejšího pří-

tele Praví se že tím podkopala
kořen jeho duševního žití zármu-

tek nad ztraceným štěstím jej
hnětl Liszt sděluje do podrob-

ná o bolestných záchvatech svého

přítele Na jaře 1848 Chopin se

poněkud zotavil Odejel do An-

glie Byl zde okázale vítán Ne-

klidný velkoměstský život a mlha-

vé podnebí opětně však pod ry-

ly jeho zdraví Koncert ve pro-

spěch vystěhovalých Poláků byl
posledním pozdravem mistra ne-

šťastným krajanům

Poslední okamžiky Chopinovy
popisuje Liszt tklivě "V neděli

dne 15 října byly záchvaty
ještě bolestnější Snášel je a trpě-
livostí a velkou silou duševní

Přítomná hraběnka Delfina Poto-ck- á

byla hluboce dojata slze jí
kanuly přes líce Chopin ji spa-

třil jak stála u jeho lůžka velká
štíhlá v bílém šatě podobajíc se

nejkrásnČjšímu zjevu andělskému
kterého si kdy nejzbožnější umě-

lec byl vymyslil Prosil ji aby
zpívala Myslilo se že mluví v

horečce Opakoval však několi-

kráte svoji prosbu Piano' vedle
v saloně postaveno ku dveřím

jeho ložnice Hraběnka zpírala
vzdychajíc a slzíc mezi zpěvem
Zdálo se jako by Chopin naslou-

chaje méně trpěl "Jak krásné

můj bože jak krásné! Prosím

ještě jednou
'
zašeptal nemocný

Hraběnka se znovu přiblížila k

nástroji a zápěla žalm od Marcel-l- a

Chopinovi se přitížilo pří-

tomní se zaleklí a poklekli — Až

do 17 října trval v neustálém

spánku V noci ke 2 hodině na-

stala agónie
Dle uveřejněných dosud sezna-

mů zanechal Chopin přes 300

skladeb (ještě v posledních dnech

Paroplav Spol
Sov-nGmecl- 6ho LloyrJu

Po parolodích expresních nejrychlejSÍ jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

ii'CSáa Přeplavní ceny ĚiC7--'- — "

Po parolodích expressnlcb t New Yorka do Břemen 13300

" " "
pravidelných 1 3000

" " expresaních t Břemen do New Yorku $3860
" " '" pravidelných! 13650

HLAVSÍ ÚŘADOVNA:

OELEICHS 3c CO
O Brovdwav3r STv "STorku

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZAFAD

ClavLsoezíiTao ácCo
8Qa Sax1ooxA StZMt Chírmgra XII

HAMBURSRO-AMERICK-
Í LINIE

Nejvétáí paroplayební společnost na srété

Spoleřnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvouíroubovýmí loděmi NejrychlejSÍ jízda z New Yorku do Hambur- -

ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

Bambonko-Americ- ki Linie Jest nejstarsí Nřmecká Trsn-Atlntlrk-
á Psro-plaveb- ni

Společnost a vlsítnl 147 'odl msjldch (Shrnou snosnost 429767 to 76 t
třehto jsou veliké námořní parníky zahrnolfrl 14 dvoasrobových parolodí které ku

bodli esto)(cích tvlš&f taHteay jsou Tskový pořet parolodi nevlastni iadná
Ki společnost Ohledni přeplavu a cen obratle ae na

HAUBURG -AIIERICAN LINE

tkjeJickH


