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Papírové %} a My J

Thsodor Roosevelt jest nazý

ván "nál mladý president" ačkoli

jest to pojmenování úplně pochyb
né Roosevelt jest o rok starší

nežli německý císař o n roků

starší nežli ruský car o 10 roků

starší italského krále o 33 roků

doiti laciné u porovnání s Um co

by byly občanstvo stály kdyby

byla Tammsny Halí zvítězila

Má-- u Kanada více mladého lidu
nežli ho průmyl může potřebo-
vat tu jí Anglie od toho přebytku
snadno pomůže neboť právě vy-

škrabuje každý kout aby mohla

poslat několik tisíc vojáků na po-

rážku do jižní Afriky

Jedno oddělení anglického voj-

ska se tuhle střetlo s Bóry a po-

něvadž tito Aogličanům uchvátili

jen 8 vozů s potravinami a střeli-

vem tu to Kitchener oznámil do

Anglie jako "vítězství" Inu z

nouze čert mouchy lapá
NA5 sekreta vnitra Hitchcock

odporučujeaby Indiáoé byli postu
pem doby přinuceni starati se

sami o sebe a živiti se sami To

by byla hezká věc ale Hitchcock

by musel dříve změniti jich pova-

hu a to se mu asi sotva podaří

Veřejná kontrola by zadala
smrtelnou ránu trustům aneb by

je učinila neškodnými Ve tmě

se páše mnoho nepravostí které

by na světle veřejnosti nemohly

být páchány a uvidíme zdali náš

kongres užije tohoto léku proti
trustům

Německy císař si pravé ukladA

na zimu pěknou zásobu pennsyl-vanskéh- o

tvrdého uhlí které si

objednal z Ameriky za ceny nižší

nežli ho trust prodává domácím

občanům Je to přece jen hezká

věc být císařem i americký trust
se sklání před ním!

V Německu se utvořil cukerný
trust na kterýž náš cukerný trust

pohlíží se Žárlivýma očima Po-

kud náš trust americký lid dřel

bez nože tu to bylo v pořádku
ale když nyní německý trust se

chystá dřít americký trust — "jo
sedláče tojejináče!"
Ta newyorská dí dička kterA se

chce vzdáti nároků na podíl 2 mi

lionů dollarů aby si mohla dle

volby svého srdce vzíti jednoho
mladého malíře možná pozná

brzy že i ta nejhezčí mísa nestojí
za nic když na ní nic není— jak
staré české přísloví praví

Vstupní lístky ke korunovaci
anglického krále nesmí býti pro-

dávány těmi jimž byly povoleny
Zas nové zklamání pro několik

bláznivých Američanek a Ameri-

čanů již byli hotovi obětovat ve-

liké sumy peněz aby se mohli po
dívat na korunovační tu komedii

GenerAlní konsul americký v

Cařihradě Dickínson měl by býti
odvolán a na jeho místo poslán

některý nakupovač z department-níh- o

"štoru" Tu by snad ten

"bargain'' s únosci missionářky
Stoneové dříve uzavřel nežli

Dickinson

Spojené SiAty mají dělovou
střelu s takovou obrovskou prorá-

žející sílou že jí nemůže odolati

ani nejlepší ocelí obrněná bitevní

loď Co nyní námořní velmoci

budou dělat se všemi svými obr-

něnými loděmi? Budou asi hledět

vynalézt ocel ještě tvrdší aby lépe
vzdorovala střelám a tak ty dosti

rUUISXED WEEKLY

Publlabed by Pokrok Publlihlog Ca
50S-- U Ba lltt BL-- T1 1008

éttbecrtptloa by mail $100 peryr
VycUil kaidoi středa

n - Ttltfaa IOOI

ataiayla-uaé- :

V attottaaodávkoa do doma II K)

V BtoO dodárkou poi torní II OS

fotem aro Bpojma Iv fty a Kanada 100

Mek IU0

Okliky
Ototmd m rttna oklitlcjr tiTefoJflntom poaw
kdjri miiím k objednávce pNIufanjr JcCl drobni ohlaik olireJn valkmU nepK

fehulLi palác MUm TO centt ía trikrit Za
Mal cmíaleni btabnpriol 4unl a Jiná (It

li 00 IH ploe u katda DTeKJooiSactar lu V proto pHIoll objednirca tolik
nDi Jak Tnlkmi ob lilku mltl ) přeje Ceny
rtlttok na dolil doba oaniml mi ochotni na
wUdánt

ZAalIky nraai
Ion nrjbmpatnltli kdrl as koupi na polti
arb usnwi "Money Order" a I nám as
aals Té v doplň aneb

bankovní Jest liallka Jlata Kdo
ehj platili libečkem" na baok necbf talie
nScanta vlca proto to tolik nutíme platit
banku ta kolekci aneb atf koupi tmenku
(draft) na Omahu Chicago neb New Vork Na
ailtté drobnjeb penta plljmeme tét I l- - a
xentov kolkr Vtocbnr táallky nechť Jwu
ulány pou Jednoduchou adreaou poutě tak-- w

i

Pokrok Upadá
Omaha Neb

fcsafej Neb 4 prosince 1901

CI!::OĚl3ljÍ3lflP0náp
K Žádosti četných čtenářů "Po

kroku Západu' rozhodli jsme se

koneční k poskytování prémií
předplatitelům Prémie naše se-

stávají z celé řady kalendářů z

nichž každý předplatitel může si

jeden vybrati Prémie ty nabízí-m- e

předplatitelům za doplatek v

oznámení uvedený K tomu po-

dotýkáme pouze že k prémii za

doplatek oprávněn jest pouze ten
odběratel který předplatí si na
'Pokrok Západu" od i ledna

1902 do 1 ledna 1903 Každý
jiný odběratel kdo by si prémie
přál musí doplatiti přeplatné své
na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo tak neučiní není k

prémii oprávněn Pro odběratele

venkovské) zejména pro české far-me- ry

nabízíme prémii zvláštní
Uzavřeli jsme totiž s "Bee Pub-lishin- g

Co" smlouvu jíž nám
umožněno nabídnouti předplatite-
lům naSim nejlepší anglický ho-

spodářský list "The Twentieth

Century Farmer" na nějž před
platné obnáší řioo jako premu
ta doplatek pouhých 10 centů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)
na půl -- roku Aby čtenáři naši

cenný obsah listu toho seznali

poslán jim bude tento týden na
ukázku f Netřeba snad podotý
kat! že k prémii této oprávněni
jsou pouze ti již doplatí ti a před-

platí do 1 ledna 1903
V naději že přátelé a příznivci

"Pok Záp" ocení snahu naši
dle nejlepší možnosti jim pro-

spět! znamenáme se v úctě

' Politikaří ni trpí ztrAtou spán-k-

poněvadž jim hrozí ztráta vol-

ných železničních lístků

V příštím zasedaní kongresu
trusty budou asi mazat zachrafio
vací záklopku aby to s nimi ne--
nrasklo
W
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lo který má schodek #50000 ve
své kase st asi vzal příklad z

tamní výstavy

Víno jist v Itálii letos tak laci
né že ho tam prodávají za 1 cent

Kaloň To Um musí být také ná

ramně laciné opice

David Natioh obdržel eozvod od

potrhlé své ženy Osud je přece

jen spravedlivý že aspoň na stará
kolena ho zbavil staré saně

Dvt xovi hana byla objkdn Ana

Rooseveltem pro Bílý dům Pa
trní nii president libuje si nejen
v hudbě vilky ale i v hudbě

múru

Zajistí Gokmaw bude prstím
spolkovým senátorem z Mar-y-

landu Vždyť k vůli tomu přece
zbavil tolik tisíc občanů voličské
co jich práva

"Fajt" guverneea Van Santa

proti severo-zápa- d nim n železnic- -

r±an trustu bode sice drahý ale

ta tíluZí Ikodit jen kdyl také

tode něco puten
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slední dou pro firtnerstvl

Kdo se domnívá že larmařenf

jest zaměstnání které vyžaduje
pouze hmotnou práci a Žádného

přemýšlení a důmyslu ten by si

měl přečisti poslední správu se-

kretáře zemědělství Wiliona a

přišel by k jinému náhledu Tam

nslezneco lidský důmysl vykonal
v poslední době v oboru rolnic-

kém a k jakým značným pokro-
kům se dospělo v něm stálým zdo-

konalováním
Před několika roky mráz jakýž

dosud žádný nepamatoval zastih-

nul Floridu a zničil tam všechny
oranžové stromy Mnohým se to
zdálo neštěstím kteréž se nedalo
vůbec napraviti a ti viděli jedinou
pomoc ve vysázení nových stromů
a v naději že podobný mráz snad

je více nezničí Leč odborníci od
té doby počali přemýšletinebylo-I- i

by možno vypěstovat oranžový
6trom který by vzdoroval mra-

zům Po dlouhém hledání nalezli
v Žaponsku takový strom leč

ovoce jeho bylo bez chuti a bez-

cenné i počali pak pracovati na
tom zdali by nebylo možno
ušlechtiti tyto stromy aby vydá-

valy sladké oranže floridské a po

stálých pokusech konečně poda-

řilo se jim ve Floridě vypěstovati
stromy jež dovedou odolati i

mrazu tamnímu a záro-

veň nesou dobré ovoce které stá-

lým zušlechťováním doufají přivé-st- i

k dokonalosti nejlepších orán-ž- ů

íloridských
Rýže byla pěstována v Louisi-an- ě

přes 100 roků leč sulizefi její
stávala se stále menší a pěstováni
rýže pozvolna upadalo Asi před
třemi roky navrhl zemědělský
odbor plantážníkům aby použili
žaponské rýžové rostliny místo
té již dosud ku pěstění používali
a tento pokus osvědčil se tak zna-

menitě že sklizea letošního roku

byla o 73000000 liber větší
sklizně z r 1899 a následkem této

bohatčjšf sklizně dovoz rýže do
naší země sklesnul ze 154000000
na 73000000 liber a asi $20-00000- 0

bylo investováno v no-

vých rýžových plantážích
Káva byla po dlouhá léta

plodinou malého farme-r-a

na Porto Ricu a ačkoli k nám
se jí mnoho nedováželo tu v Evro-

pě nalézá hojný odbyt za dobré

ceny jakmile Porto Rico připo-

jeno bylo ku Spojeným Státům
tu naši odborníci počali se zabý-
vali studiem pěstování kávy V

krátké době bylo jimi shledáno že

Porto Ričané 'stíní své kávovníky

příliš mnoho á že stín není nut-

ným ku pěstění kávy ale že hlav-

ní podmínkou k úspěšnému pěstě-
ní jest připravení pody i zavede-

na jiná metboda při pěstění a nyní
se očekává že sklizeS kávy na
Porto Ricu se nejméně zdvojná-
sobí
Studené a mrazivé zimy v sever-

ních velikých Státech často zničily
trávu na prériích vyrůstající a tím

pastviny staly se tak chudými že

majitelé renčí utrpěli veliké škody
na svém dobytku Zemědělský
odbor počal pátrati jak by tomu

odpomobl a nalezl v Rusku trávu
v Turkestana alfalfu které do

vedly vzdorovati zimě i suchu a

tráva ta znamenitě se osvědčila již
v severní Dakotě a zaručuje íar
meru tamnímu nejen pastvu ale í

"seno
Zdi jest uvedeno jen několik

málo úspěchů vědeckého odbor- -

nického důmyslu pátrajícího stále

po zlepšení a zdokonalení farmer-st- ví

které jest stav důstojný— jak
jíž slavný Cato pravil—i toho nej- -

lepšího občana
Ve farmerství naskytuje se mno

ho příležitosti k vyvinutí lidské

vynalézavosti a ten rolník jest ne-

úspěšnějším kdo s pilnou hmot
nou prací spojuje vzdělání a po-

kračuje b naší dobou

Pokrok ca FCipinicta

Druhá část výroční zprávy se

kretáře Roota jest věnována dosa-

vadním vládním zřízením na Fili

pínách a tato část dokazuje že

Spojené Státy učinily veliký po-

krok na těchto ostrovech pokud
se týče zavedení důkladné poža-

davkům naší doby vyhovující vlád-

ní správy
Z této podrobně vypracované

zorávy Rootovy vychází zárovefi

na jevo Že poměry na této naií
zámořské osadě se stále lepší a že

není doba daleká kdy tam půjde
všechno v pravidelných svých ko-

lejích jako na Porto Ricu

Finance Filipín nalézají se v

pořádku obchoď se tam zvelebuje

rychlou měrou bohatství pády
počíná se tam systematicky sutit
kovávati a veřejné práce proza
tímně vlády pokračuji uspokojivě
Občanská správa jest tam pev-

ně iiž zavedena a nad každým

zájmem filipínských ostrovů bdí

zvláštní úřadovny Občanská

správa jest tam jíl zavedena nad

rosloboa 74151 čtverečních mil

což jest a procent odhadnuté

rozlohy celého souostroví a po
drobilo se jí 4001837 dutí Ve

dle toho 53703 Čtverečních mil

obývaných 3073136 lidmi nali

Nejlepší však pokrok učiněn
tsm v oboru vzdělávsclm a domo
rodci počínají s velikou chutí učiti
se angličině Až do 37 května
do které doby sahá úřední zpráva
zaměstnáno bylo tsm ve vyučova-
cím odboru 8 superintendentů
osm hlavních učitelů pro normál
ní hospodářské a řemeslnické

školy a 781 učitelů vesměs po
cházejících ze Spojených Států
Mimo těchto pečují o školství též
3 superínteodenté a 80 učitelů po-

cházejících z Filipín a 3 až 4000
učitelů domorodců vyučuje v

nejnižšfch třídách z těchto 2000
studuje angličinu aby si ji dů-

kladně přisvojili
Jedině v městě Manile nalézá

se přes 10000 žáků kteří se učí

angličině ve veřejných školách a

v celku na Filipínách jest zapsá-
no ve školách 150000 dětí leč

pouze pro polovic těchto nalézá
se v nich místa

Vzhledem k tomuto faktu nelze

se diviti Že sekretář Root naléhá
na to aby byly povoleny co nej-

rychleji prostředky k zdokonalení
a rozšíření veřejného vyučování
na Filipínách neboť školy jsou
nejlepšfmi prostředníky mezi do-

morodci a strýcem Samem
Tento velký pokrok v nejdůle-žitějšfc- h

odborech poskytuje nej-

lepší naději do budoucnosti a

jakmile utišena tam bude ona
hrstka sobců kteří bez ohledu na

prospěch celé země s svých spolu-
bratři hledí válku prodlužovali
aby z oí kořistili tu Filipíny poč-
nou užitkem svým nepřímo splá-

-

ceti Spojeným Státům co tyto za
ně vydaly aby je osvobodily ze

španělského jha

Visutá dráha

{Popisuje J Langer!)

Elektrická dráha s visacímivozy
mezi Barmen a Vobwinkel bliže

Solingen v Německu jest 83 míle

dlouhá a má osm stanic a jak vy-

rozumívám jest to prvá visutá
železnice která doposud byla
stavěna
Dráha ta začíná v Barmen-Rittershau- sen

a jest zvýšena nad
řekou Kupper až blíže k městu
Vohwinkel-Bru- cb kde zvýšená
tato dráha s visutými vozy ubírá
se ulicemi města
Konstrukce dráhy té jest dle

patentu Langenova systému zvý-

šených drah jednokolejních Kra-

jový sklon trati jest 45 procent a

všechny úklony a křivky na hlavní
trati jsou tak seřízeny aby se vy-

stříhalo kvapnému klesání Želez
ná soustava nad řekou podporová
na jest pilíři železnými k sobě se

sklánějícími nad ulicemi však jest
soustava ta podepřena železnými
sloupy kolovými kteréž nezaují-

mají více místa než jednoduché
sloupy pouličních svítilen (kande-lábrů- )

Vozy visí na dvou otáčivých ko-

lesech 363 stř dlouhých Každé
koleso má dvě nápravy mezi kte-

rými nalézá se elektrický motor o

síle 36 koní a 500 voltů Aby kola
vozu která se nalérají nahoře ne-

mohla se vyšinouti obkličuje no-síd- la

kolejnice podél celé soustavy
dráhy a o bezpečí postsráno jest i

pio ten případ kdyby se kolo
zlámalo

Dráha jest regulována jako oby-

čejná pouliční elektrická dráha

Rychlost její obnáší 35 mil z ho-

dinu V každém vozu jest místa

pro padesát cestujících a týž jest
rozdělen ve dvě třídy I a II
třída druhá určena jest pro kuřá-

ky Prozatím jezdí pouze jednotli-
vé vozy avšak může býti vypra-
ven též vlak o čtyřech vozech

Ježto pak má každý jednotlivý vůz
vlastní svůj motorzůstává rychlost
stejnou ať jest vlak kratší neb
delší

Kolejnice jsou soustavy Haar-manov-y

a leží na železných chrá-

něných kluzkách Náklad na jednu
míli této visuté dráhy obnášel
á30oooo počítaje v to jak kon-

strukci tak vozy a stavbu stanic
Podzemní dráha v Londýně stála

I1500000 za míli

Jest nanejvýš zajímavý pohled
na tuto dráhu jejíž vozy visí v po
větří Jsem zvyklý na kolébání se

lodi na moři a proto nepůsobilo
na mne kolébání se vozu visuté

dráhy avlak bylo mi řečeno že

někdy zachvátí též "mořská ne
moc" cestujícího

HesvsstreJJtelaý eUek Chicažský
policejní odbor nedávno konal po
kusy aby zkusil jakousi látku za-

hraniční výroby o níž se mínilo
že je neprostřelitelná Zkouškou
se dokázalo Že kulka vystřelená z

revolveru velkého kalibru na pro-

střední vzdálenost látkou nepro
nikla Lidé v celku však nezají
mají se o látky jtoho druha leda

by to bylo v době války 9 co se
více zajímáme je záležitost zdraví

a chcete-l- i prakticky nčiniti tělo
své kulím vzdorné posilněte svoji
soustavu tělesní a vyčisťte krev
ožíváním Dra Petra Hoboka sta-

rého osvědčeného lékn bylinného
Lze jej obdržeti od zvláštních

jednatelů neb majitele přímo
Adresujte: Dr Peter Fabrney
113— 114 So Hojme ave Chica

go 11L

O příjezdu proslaveného České
ho umělce houslisty Jana Kubelí-k- a

píší páteční "New Yorské

Listy'' jak následuje:

Mladistvý český Paganini Jan
Kubelíkkrál houslistů přibyl včera
o půl jedenácté hodin! rána na par-
níku "Majestic" do našeho města
a hned na doku uvítán byl svými

krajany Byli to zástupcové obou

českých listů obč L C Frank a

obč V B Tuma kteří první
uvítali jej srdečnými slovy a obli

čej pana Kubelíka zazářil patrnou
radosti když při vstoupení na ame-

rickou půdu první slovajež na uví

tanou uslyšel byla slova česká
Potěšení jeho ještě vstouplo když
brzy na to dostavili se k uvítáni
světového mistra občané: Ad

Hašek V W Woitíšek Tomáš

čapek Frant Sovák M Pilnáček

Jan Hala a J Kuchař Pan Ku- -

belík s radostným úsměvem na

rtech potřásl všem pravici a děko
val že krajané zdejší přišli mu

vstříc
Sdělil nám potom že měli cestu

velice bouřlivou a že po celých
šest dní trpěl mořskou nemocí a

těší se v první řadě na klid a od-

počinek aby se zotavil

"Všecko bych byl ale poměrně
lehce snesl jen kdybychom byli
měli na lodi českou kuchařku
Po výtečné české kuchyni se mi

už opravdu stýská a těším se že

v New Yorku nebude o to zle
Naše lolní kuchyně se mi ne
zamlouvala"
Během dalšího hovoru vyslovil

se mladistvý umělec že milerád

přijde se podfvati mezi své kraja
ny jakmile se zotaví a poicud mu

to jeho povinnosti a jeho studie
dovolí
V průvodu pana Kubelíka při

jel jeho pianista p Friml umělec
na slovo vzatý který získal si v

Čechách pověst neobyčejně nada
ného pianisty mimo to přijel s

nim též řiditel jeho pan Skřivan

jeho sluha a pan Górlitz společník
p Frohmana
Na dok dostavil se též p Froh- -

man manager p Kubelíka a od
vezl jej do hotelu Manhattan kde

jej s celou jeho malou českou spo-

lečností ubytoval
Podotknouti třeba ještě že do

stavil se na dok též zástupce spo-

jeného tisku který tázal se našeho
krajana-umčlc-e na některé věci a
a pan Kubelík zcela pěknou angli-čino- u

bez pomoci tlumočníka mu

odpovídal Zpravodaje zajímal
nejvíce překrásný špendlík který
se skvěl na šálce umělcově dar

arcikněžny rakouské Marie Tere-

zie -

"Dostat jste též něco od angli
ckého krále Eduarda?" tázal se

dále zpravodaj
"Ano dostal jsem od oého

prsten odvětil náš umělec

"Jaký je to prsten s diamanty?"
dorážel dále zpravodaj
Pan Kubelík uspokojil jej pak

odpovědí že jsou na prstenu dva

diamanty a jeden rubín a jel pak
do svého hotelu

Odpoledne pak zástupcové obou
místních českých listů obč L C

Frank a V B Tuma navštívili

pana Kubelíka v jeho hotelu vy-

žádavše si od něj svolení k tomu
hned při ranním setkání na doku

Byli jsme i tentokráte přijati co

nejsrdečněji a z celého rozhovoru

jejž jsme se slaveným umělcem
vedli vyzírala pravá česká upřím-nos- ť

a skromnotť

Opakoval opět jak ze srdce je
tomu povděčen že krajané new-

yorští prvnf přišli aby jej uvítali
a jak mile byl překvapen naším

ujištěním Že celá česká osada s

toužebností očekávala jeho pří
chod Velice potěšeo byl také
naší zprávou že při prvním jeho
koncertu v Carnegie Hall bude

přítomno veliké množství Cechů

podle všeho více nežli tisíc

Na další naše dotazy slíbil nám

pan Kubelík že milerád uspořádá
v New Yorku zvláštní koncert

pro své krajany leč není mu to
možno učiniti nyní nýbrž až kon-

cem března příštího roku kdy vy-

prší jeho smlouva s p Frobma
nem — jenž jak známo — anga-
žoval jej na 60 koncertů za bono
rář 1 100 000 nej větší to honorář

jaký byl kdy kterémukoliv umělci
za takový počet koncertů vypla-
cen
Pan Kubelík pravil pak že se

mu New York velmi líbí že učinil

na něj příjemnější dojem nežli

Londýn "Nejmileji! mi zde ale

bylo" dodal ''setkání s mými

krajany"
Na další nál dotaz jaké jsou

jeho plány po ukončení jeho ame-

rické cesty odvětil pan Kubelík
že v souhlasu se smlouvou v An

glii uzavřenou musí se zase vráti

ti dó Londýna kde bude v Červnu

příštího roku koncertovali při ko

runovaci anglického krále Kduar
da -

Po dalším krátkém rozhovoru

rozloučili jsme se s panem Knbe-lfke- ra

v tom přesvědčeni že po-

znali jsme nejen umělce ale také

člověka naneivfl milého a skrom
Boučkého jakým % pravidla bývá
"umleti t milosti boa" jak jej v

Evropě naxývsjL

Dobré rada redaktoru P Z

O příteli redaktore

nešťastný Vy světa tvore
oevite-I- i si poraditi sám

já Vám radu tedy posýlám
Mluvím přímo -- snad mi nezszlíte
ale Ptáček Hruška Bouše-- Vy

to také víte
tolik mají dohromady floků

Že by mohli koupit celou várku

plzefiského moku

proto napište jím účet— ten to

spraví
že jste vypil pět plzeBských na

jich zdraví
a pak uvidíte — já je hochy dobře

znám
! Vám nošlou řek za který si— — —r 4

opici koupíte jak trám
Za tu moji radu pranic nežádám
neboť příteli ji vždycky zdarma

dám

jen k Vím jednu prosbu redak
tore mám

kterou ukončuji těmito již slovy:
až při plzeBském si hovět budete

pnpijie lez v aucnu os zaravi
Vaničkoví ze Spur

Šestiměsíční stávka ocelářských
dělníků skončila právě v Sao

Franciscu vzájemným dohodnu
tím Možná že s tím rrěl co dě-

lat nově zvolený mayor San Fran-cisc- a

který je dobrým muzikan-

tem a tedy nepřítelem všeho ne-

souladu

V příštím senátě Spojených Stá
tů nebude zasedat ani jediný po- -
pulista
Co tu bvlo křiku takou roli

hrát ta strana bude ve národa radě
a teď kvapem přešlo jen pár roka
a ta celá strana je už na hromadě

Už jen několik týdnů a nás

kongres se sejde k novému zase
dání Ať te třese náš stomiliono- -

vý přebytek!

Severo-západ- státy se chystají

položit několik kamenů úrazu na
tratě nového železničního trustu

Angličtí ševci si naříkají na
americké boty Patrně že jim
naši vyrabitelé šlápli důkladně na
kuří oko

Nemá-l-i Anglie ještě dost na
řeznictví Kitchenerovu mohla by
si pozvati do jižní Afriky obrřez-ník- a

Weýlera
'

Guvernér Murphy 'z Arizony
praví že zavedeným zavodněním

neúrodných plání Arizony z tam-nějši- ch

Indiánů stanou se dobří
farmeři Patrně má guvernér
Murphy o Indiánech lepší ponětf
nežli celá ostatní Amerika

Bryan si stěžuje že massy lidu

nevěnují dosti pozornosti "těm
škodlivým republikánským zása-

dám" Inu inu když lid v dneš-

ních dobách nemá na to čas jako
ho mívá vždycky habaděj když
jsou demokraté u vesla

Zdraví strýce Pavla Kruegera
jest skálopevné Snad osud sám
ho chrání aby se dočkal toho že
zem a bratří jeho nekrváceli na-

darmo

Jeden umělec v Chicagu se
zbláznil poněvadž nemohl zná-

zornit! na plátně sen který se mu
zdál Možná že to byl jeden z
těch snů o blahobytu jakéž nám
líčili v roce 1893 demokraté ale
které nikdy neuskutečnili

Anglie když nemá už přítelíčka
v Evropě lichotí se k strýci Sa
movi a praví že jest spokojena a

jeho přátelstvím To rádi věří
me že by byla spokojena s přá-

telstvím strýce Sama ale strýc
Sam není spokojen s přátelstvím
jejím

--

"Faituifcí Bob" vans bývalý

kapitán lodě Iowa který také při-

ložil své polínko proti admirálu

Schleyovi jest nyní náramně zti-

cha Snad se kaje někde v zátiší
ze spáchaných svých hříchů jinak
"fajfující Bob jehož fajtovánf až
dosud prováděno bylo jen jeho
hubou byl by dávno osobě dal
slyšet

" :

Generál Buller pod perzekucí
spodničky v níž věsí manželka
lorda Robertse stal se pro angli-
cký lid takovým hrdinou jako by
byl skončil válku v jižní Africe

a
- í t

V Bostonu utvořil se klub sebe-

vrahů To byse k němu měli

připojit Všichni politikáři kteří
chtějí v budoucnosti běžet na de-

mokratické státní tiketě v Ne-bras- ce

'
' --

Kabelfkovo umění počíná již
nyní okouzlovali Američany Kdy-

by byl Český národ mil takové
výtečné státníky jako m£l hudeb
níky tu nemusel dnes v Rakousku
brát druhé housle

starší nežli královna hollandtká a

o 38 roků starší nežli španělský
král Ovšem u porovnání s cíta
fem rakouským králem švédským
a presidentem Loubetem jest náš

nynější president mladým se svý
mi 44 lety
Na rece Ahazonce v jižní Ame

rice některé indiánské kmeny

užívají zvláštního šfiupavého ta

báku jenž nazývají pareca Šflu

pec tohoto pareca účinkuje tako
vou silou že ŠBupák klesne jak
mile ho vezmek zemi beze smyslů
a zůstane v mdlobách po delší

dobu tikdož jsou ŠSupání pareca
již zvyklí se po zvetí jeho nanej

výš rozčilí tančí a zpívají jako
šílení leč účinek ten zihy pomíjí
a pak tělo člověka cítí se zvláště

osvěženo a sesíleno Patrně pa
reca "bítuje daleko rakouské

rapé které je nejsilnějším šfiupa

vým tabákem

Jeden z kansaských vojínů na- -

lezající se nyní v Tarlacu na F1I1

pinách píše takto o nabytých tam

zkušenostech: Domorodci v někte-

rých věcech jsou dosti pokročili a

v jiných opět náramně pozadu a

nestojí mnohem výše nežli divoši

Někteří mají velmi dobré vzdělání
a 70 procent jich umí čisti a psáti
leč povahou svou jsou líní a štítí
se práce Co se týče potravy ne

jsou právě vybíraví a pochutnávají
si na pečených kobylkách a jiných
broucích Hadi jsou u nich la

hůdkou Rýže jest jich hlavní

potravou té uvaří obyčejně veliký
hrnec a pak si sednou kolem něho

a jedí z něj rýži svými prsty
Nožů a vidliček neznají A vzdor

tomu někteří z těchto domorodců
umí číst řecky a latinsky a mluví

i tři moderní řeči
Není to sice všeobecné znAmo

ale je to íakt že Mississippi jest
nejsilnějším vodičkářským státem

nevyjímaje ani Maine a Kansas
Prohibiční hnutí v Mississippi ne- -

vzaudiio takovou pozornost ve

veřejnosti americké poněvadž jest

prováděno tam jednotlivými okre

sy a ne celým státem jako
Maine Konstitucí státu Missis

sippi jest tam zaveden tak zvaný
"local option" zákon a poněvadž
vodičkáři v kterémkoli okresu

mají právo žádati za provedení
voleb kdykoli si přejí tu úsilí je

jich konečně provázeno bývá vždy

úspěchem neboť lid neustálým
volením unaven raději se podrobí
zbrklým vodičkářům Následkem
toho dnes již v 69 okresích z 75

jest zavedena temperence a to nej- -

přísnější a pouze v 6 okresích pře
vládá rozumná většina občanstva

Lidský život ve Spojených Stá-

tech sejfpdlpžnje

Poslední census objevil nám

mnoho zajímavých věcí leč nej za-

jímavější ze všech jest rozhodně
ta že průměrné lidské stáří ve

Spojených Státech se stále a podi-

vuhodně prodlužuje
V roce 1890 dle zprávy censu

su právě vydané průměrné stáří
v kterémž Američané umírali ob

nášelo 31 1 roků v roce 1900

průměrné trvání života obyvatelů
této země obnášelo již 354 roků

tedy průměrné trvání lidského ži

vota ve Spojených Státech pro
dloužilo o 43 roků
Tento výpočet našeho censusu

mohl by snad být brán v pochyb
nost kdyby' nebyl podporován
také výpočtem našich pojišťují
cích společností Leč ti nejzku
šenější a nejdůkladnějŠÍ odborníci
a matbematikové těchto pojišťují-
cích společností souhlasí s výpo-

čtem censového odboru
Dlužno připomenout! že prů-

měrné stáří shora uvedené zaklá
dá se na úmrtích obyvatelů našich

měst čítajících 8000 duší a více

a číslice ty vzaty proto z těchto
větších měst že jsou tam záznamy
o úmrtích přesněji vedeny
Tento potěšitelný íakt pokud

se týče prodloužení lidského živo

ta ve Spojených Státech rozhod
ně jest výsledkem zlepšených
zdravotních opatření a zařízení
které v našich městech se nyní
stále zdokonalují
Nyní lze nalézti vlude dostatek

vody namnoze dobré důkladné

stoky jsou zařízeny v každém mě-

stě obytní domy jsou bodovány s

různými zdravotními opatřeními
také továrny a obchody bledí k

tomu aby zdraví lidské v nich

nebylo poškozováno a toto stálé
zdokonalování stalo se beze vší

pochybnosti příčinou průměrného
prodloužení života obyvatelstva
Spojených Států
Nál lid dl tohoto výpočtu se

tedy nezabijí předčasně tou věč

nou bonbon po dollaru jak mnozí
tvrdí ani ta stála práce již musí
většina lidí vykonávali není patr-
ně na úkor zdraví těchto lidí
Snad nové pygimické vynálezy

a zařízení které nám přinese bu

doucnost budou míti je&l větlí
vliv na prodloužení aaSebo života
a jíl s tohoto ohledá bude jistě
pfZtf census očekáváš) s etrcIU- -

voctí

hy a vydání s nimi spojené půjdou
do nekonečna

Policejní soudce Thomas M

Kennedy v Clevelandě jest sku

tečně moderním Šalamounem
Nedávno v rozsudku svém se vy
slovil že "Standard Oil Co "

okrádá chudý lid a proto propu
stil z obžaloby jednoh0 zřízence

tohoto olejového trustu a ještě ho

za to pochválil že Standard Oil

Co ulehčil o nějakou sumu peněz
A pak že v Americe není sprave
dlivých soudců!

Západní Austrálie jist jednou
z nejbobatších zemí na světě a

bohatství její spočívá v tom po
čem lidé nejvíce touží a sice ve

zlatě V západní Austrálii jest
půda zlatou rudou téměř protkána
a znalci vypočítávají že rozloha

zlatých polí obnáSÍ v západní
Austrálii více nežli 324000 čtve

řečných mil čili jednu třetinu celé

kolonie Těžení tohoto zlata jest
však spojeno s velikými obtížemi

a nebezpečími

Pres sto Černochů jimž podari-l- o

se vytáhnout! domovin z loterie
v Oklahomě bylo násilím z těchto

vyhnáno svými bílými sousedy
Následkem tóbo spolkový distrikt
ní návladní oznámil že každý bě

loch jenž zasahovati bude - do

práv černochů bude zbaven náro
ků na svou domovina a toto roz

hodnutí lze jen chváliti Před
zákonem jsme si všichni rovní a

bohudík žijeme v době kdy ázko- -

prsé předsudky nemají míti místa
v nejvěUÍ republice na světě

Osud krajana Kruliše který se

neházet o úřad aldermana v New

Yorkuvisí na 16 hUsech- - Tolik
mn totiž chybí dl výpočtu

sčítacf komise k jeho
zvolení Pres 60 hlasů bylo viak
touto komisí vyhozeno jako ne-

platných a ty jak soudem rozhod
nuto musí býti znovu proLUinu-t- y

Jest tedy je£ě poa£knd na&j
l v newyorské radnici bod zase-

dat čeca jako aldermaa Kftti—
li ss ta pak lze to flZlZit fca

mil LÍLurfdt CeIia tx- -h

t™I ss aecUU xtroZi jio


