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Pokrok ZApadu
tu v D dur od Pagaoiniho vyža Spravedlivé uznáníPokrok Západu dující přímo zázračnou hbitost

Miuulého týdue 1 Honesteadprstů 1 ti nejvčtSÍ umělci dove Paplroyg Lfy a fljkr I
PUBLISRED WEEKLY Pa kde oceláUký trust má někodli překonali technické obtíže této

sty pro průplav bude projednává-
na musí otázku celou prozkoumat
co nejdůkladněji aby nebyla na

něj uvalována někdy vina

Nedávno jsme se zmínili ozvjíma-vé-

faktu že v naší zemi nalézá
se více žen nežli mužů a sice ie
počet tento obnáší o 24 žen více

skladby teprv po dlouhém studi lik svých závodů roznesl telegrafPublíbd by Pokrok ťubliulnií Co
wio-- So i2it st— tví iou um avšak pro Kubclíka nestává po celých bpojených Státech zprá

dubicriptlon by mmi - pr yer
vu že dělnictvo v závodech těchto
zaměstnané věnovalo ze své mzdyVychází kaidou středu

na houslích žádné nemožnosti

Všechny ty skoky passiže íla

geolety trílky překonává tak hra
vě že jen upřeně zíráte na ty ten

110000 na pomník vražednou

Stát Vikchnia byl matkou prksi-dent- ů

Ohio macechou a Iowa na-

lézá se v naději

GlIVKRNER SHAW Z IoWY ODEVZDAL

při odchodu z úřadu svému ná-

stupci Cumminsovi 1790527 75
oa hotovosti To jest důkazem
ie president svěřil klíče národní

pokladny pravému muži

Vláda na Novém Zélandu Ro-
zhodla se že příště bude objedná-
ván veškeré železné mosty ze Sp
Států Toto rozhodnuti učiněno
na základě zkušenosti jež byla
iiabyta vládou na Manavatu dráze

Mosty konstruktované v Americe

nejen že jsou levnější angliokých
ale také důkladnější

vydává: YyíaTatclsM Spal PotroKa

S09-5I- I jliai H ul - Tcltfoi 1008

Pfilolle ruce k dtlu

Jsou to slova moudrá věru
toho nejstaršího osadníka

který chce by v South Omaze
češi seřadili se za Frantíka
a v spo-ečn- přátelské ve práci
"helpli" k mayorské mu nominaci

Byla by to čest pro Čechy

kdyby k cíli vedly tyto snahy

rukou z našeho středu předčasně
vyrvaného Williama McKínley- -

na kazayen tisíc mulů a z nejpo
slednějších censovních zpráv mů

žeme nyní připojiti v jakém Čísel

ném poměru nalézá se mužské

ké jako elektřinou pohybující se

ho

S4plt' prsty a noříte se celou duší do
těch bohatých tónů vycházejících Za toutou zprávou přišla jiná

V íiiHtíidiKlivlniu do douia ItSu
T tulit dcHlárkoa imitoval IIIW

Poltia pro Upíjeli 4 hj t Kitnadu II OC

z jeho houslí a zapomínáte na tco nemění zajímaví a sice z úst po
ženské pokolení v jednotlivých
státech V Idaho jest 223 mužů

na každých 100 Žen v Montaně
160 mužů na každých 100 žen

kladníka památečného fondu MTCcn nd a nás Frantík Kont3kv stal se
Htrnka jenž o dosavadních sbír

Obáilv kách vyslovil se takto:

okamžik na vše kolem sebe

Nejmohutnější dojem na obrov-

ské posliichačstvo spůsobilo Ba

chovo Praeltidium které mluví t

srdci a širokým vrstvám zamlou

Nevada má 153 mužů na 100 ženifmhnf rtixni uiiliiiky uvťrVjnn )rn pnu z
"Od boháčů nedostali jsme té

budoucím mayorem South Omahy

Ui ho majlt
Už chytili zase Pata Crowe-- a —

Arizona 140 múzo uregon 129dnj4ii ttUitkj ottpfj( Vťlkíwit ntph

Z právě vydaní knihy ohsaiiují-c- l

životopisná data našich kongres
níků a senátorů dovídáme se zají-

mavé věci z nichž některé k pou
črní našich čtenářů zde uvádíme

42 členů nynějšího kongresu a se-

nátu vychováno bylo oa farmách

jedtn kongresník J CNeedham
narodil se v Carson City Nevada
na emigračnfm voze s kterým ro-

diče jeho jeli do Caliíoroie Jiný
kongresník Julius Kahn ze San

Franciskabyl po 10 roků hercem
a G- - C Perkins byl námořníkem

po mnoho roků

Upřímné ač poněkud překvapo-jíc- l
doznání slyšeli jsme v těchto

dnech z úst vynikajících demokra-

tů jeden z nich W Bryan vy-

slovil se že demokratické straně
nedostává se zásad a že honba po
úřadech jest vodítkem strany a

senátor Tillman k tomu dodal že
demokratická straaa nemá žádné

platformy kromě oposice proti
všemu co podniká republikánská
strana Žádný republikánský ča-

sopis ani žádný řečník této strany
nepronesl dosud tak zdrcující kri
'tiku nad demokratickou stranou

jako učinili tito dva její vynikající
předáci

Pověstný boss !Tammany Hallu"
Croker dodržel své slovo a vzdal
se vůdcovství kerruptol poliťeké
této organisace newyorské Na

jak dlouho to ovšem nelze říci

miř žádné příspěvky do McKin- -toltnit i ptitf í tnrn 7'wctnň zit Irtknit Vm mužůCaliíorma 125 mužů na 100
leyho íondu a dokonce ne nic od

Wiciit ouiaiiti niiihnpram úmrtí a JUii rit
avů tiM iří nule jí kaíl vá se lépe nežli skladba v nížJest snad čtenArďm P Z známa Žen Wyomiog má 165 mužů a S

hlav slojících v čele různých trushrnuto jest plno technických obMwhf k 'ý prmo pPlloíi ohUdnáviM tolik
petiťa Juk Tflko nhlaAku míli hí pit ( Vni
whinAťk tia úvlii Uul)u uadíiuÍ fttocuotnťuú

Dakota 172 mužů na 100 žen
tíží stů a průmyslových korporací

ten telagram přišel z Colorada

kdyby přec to jednou pravda byla
to by policie byla ráda

Dle toho bylo by dobře pro staré
£Ailky peněz Zvláštním rszkošoým dojmem

theone že většina geniálních mu-

žů rodí se obyčejně v chladných
měsících roku a sice od října do
března Jest zajímavo k této the-or- ii

připojiti že 19 presidentů Sp

Veliká většina těchto příspěvkůpanny které se nemohou na Výknu nJhfrpřiií-ii- když a koupf na poltí působila skladba Vioaw-ikéh- na zbudování pomníku McKinley-chodě vdáti aby se pojívaly doů n eipri4Hu Mmy unit-- a ta nám
ale Ttii v riritrt)Viiuťiu rtonlMj aueti 'Carneval Russe' z níž se ozývá lio pochází Od dělnictva a školníh Angličané zas už zajmuli — tobankovní t zásilka Jim a hio těchto uvedených států kde po détí"ehi' Diatlit ťhwlíetn" na bank ntvht Států narozeno bylo v těchto sladký tlukot slavičí v jemnýcho3fpuifi víre proto íe tolik niuttiujt plutu

místo na kterém před několika
hodinami tábořil Botha

Ženách musí být následkem malé
ho jich počtu velmi silná poptáv

Di tito fakta jsou důkazemtrilkách a KubelÍK svými housliibanku za klkcl aorb ať koupi rmiiku
(draft) na Onialm Chtratfo rib) New Vm-- Nu

zdravých náhledů a spravedlivéhomi dovedl jej tak skvěle nápndo- -DiiNte dntttnyrn tHni' píUmerne t 1

ka Z východních států má pře- -c#mová kolky Vitvhny aáilky mvhť Jtmi

Bývalému kornovému králi
biti že vše s utajeným dechem uzaioí které spočívají v srdcích

širokých liíl amerického lidu a
wtaiuy pou jfeunoaiicnou puuoe tatí

Pokrok Západu
Omaha Neb

Dytek zen Massachusetts a sice

připadá jich tam 105 na 100 mužů
ten samý poměr jest v Rhode

Phillip-iov- i pomohlo Žito k pádu
naslouchalo

Aby Kubclík ukízal své češ-Uv- í ony jsou zárovtS dojemným vy oa burse Jiným lidem pomáhásvědčením že pracující liJ poznáuvedl také jeden ze SlovanskýchIslandu v New Hampshire a Ver obyčejně k pádu — Silná
vá a oceňuje povždy své věrnéOmaha Neb 22 ledna 1902 tanců mistra Dvořáka a anglickémontu jest číselný poměr mezi

chladných měsících kdežto šest v

oněch teplých začínajících I dub-

nem a končící 30 zářím Měsíc

únor dal nám dva z nejvčtŠích pre
sidentů UnieVashingtona a Lin
coloa

Císař Vilém chce patrné žřri se

Strýcem Samem na dobré not 2 a

proto si ho tak předchází Požá-

dal nejen presidenta Roosevelta

aby dovolil by jeho dcera Alice

pokřtila jeho zde vystavenou yach-tU- )

ale zároveS vyšle sem svého
bratra aby slavnosti pokřtění!

přítelečasopisy v programech správněmužským a ženským pokolením
Oněch íioooodarovaných děl Chtěl-l- i se Chamberlain dozvě- -

skoro steny a Mamě má 1 )$ mu
níky v Homstcad iest neičestnři- - dét c0 81 0 ném sv6t myslí tak

také uvedly toto číslo jako 'Slo-

vanský tanec' bez anglického pře
kladu

GtĚBémQ čtenátstyn FoL Záp

K žádosti četných čtenářů "Po

Ším tributem který kdy památce toho dosáhnul a nemá teď "kiko- -
že na sto žen New York má ioí
žen na 100 muži a Maryland má

103 žen na 100 mužů a ve všech Nadšení shromážděného obecen mciMnieyno oyi přinesen "íi e usuue vseneboť Croker vzdal se vůdcovství
Když po dvakráte ucházel se W ck0 oíoí jen nic pěkného

McKinley o důvěru národa tu lí
již po třikráte a přece ho zase

přejal zacbtělo-l- i se mu 'bossovat
New York' Tentokráte žezlo

ostatních státech Unie jest více

žen nežli mužů Asi tři pětiny
obyvatelstva naši republiky (po

kioku nápadu roziiodli jsme se
konečně k poskytování prémií
předplatitelům Prémie naše se

stva po každém čísle bylo tak ve

liké že bouře potlesku neutuchá-val- a

pokud Kubelík ku každému z

uvedených čísel programu nepři

Čen byl politickými svými odpůrcijachty byl přítomen a tuto přeial
demagogy 'jako nástroj boháTanimany Hall předal sice dobré čítaje v to ovšem 1 děti) jest svop-

-
vykonaných obřadech Vilé

ví že strýc Sam se stal velmocí
stávají z celé řady kalendářů z

nichž každý předplatitel může si čův feho národohospodářskédal ještě kratší číslo ze svého umě
kterou musí počítat v budoucno leckého repertoiru zásady které celý svůj život hájil

prohlašovány za škodlivé širokým
jeden vybrati Prémie ty nabízí-

me předplatitelům za doplatek v

Gorman tato liška stará
zas se octnul v senátu —

kdo pak z vás by neznal toho

páleného pantátu?
V Gormanovi Maryland si —

pravím to bez ostychu —

na šest roků nasadil zas
v do svého kožichu

sti

mu svému příteli Nisonovi avšak bodno něco více nežli třetina jest
tento vyniká charakterem nad o- - v manřfclských svazcích a asi dva- -

statcí Crokerem dosazené a zase celina jest vdovců a vdov Rozve- -

svržené vůdce a kdyby se starému dení tvoří ani ne celé percento a z

'bossů zachtělo jeho místa tu těchto muži se mnohem častěji

Triumf mladého českého umělce
třídám lidu a prospěšné pouze boNa politickou světovou šachovoznámení uvedený K tomu po byl úplný On prvým svýtn vy
háčům leč americký lid vyspělnici se nyní dává bedlivý pozor stoupením nejen okouzlil své tisí
již tak daleko že uvažoval skutkyNison zajisté že by mu neustoupil opětně žení nežli ženy se vdávají cíhlaé posluchačstvo ale i takésice proto jak se věci vyvinou a výsledky zásad McKinleyho aCíně a ktsrá z mocí u čínskéb
nedbal nízkého hanobení politic- - V Kansasu byl jeden nový Člendvora bude mít neivětší vliv la
kých odpůrců a dvakráte povolán poraněn dosti těžce při přijímají- -ponsko na oko nic nežádá od Číny

ale tajně čeká jen na příležitost aicrviniey k nzeni osudu americké cích obřadech v jednom podpflr-h- o

národa a čím více z jeho půso- - ném spolku Nový to důkaz ŽeRusko skoro má co chtělo a střeží
bení poznáván vzácný jeho chara někteří muži jsou jen trochu pojen Anglii aby tato nedostala n
kter tím McKinley hlouběji zako vyrostlí chlapcičeho Ostatně Anglie jest tak

dotýkáme pouze ze k prémii za

doplatek oprávněn jest pouze ten
odběratel který předplatí si na
♦'Pokrok i Západu" od t ledna

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

prémii oprávněn Pro odběratele
venkovské zejména pro české far-me-

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

Co'' smlouvu jíž nám
umožněno nabídnouti předplatite-
lům našim nejlepší anglický ho-

spodářský list "The Twentieth

Century Farmer" na nějž před-- 1

řeHoval ss v srdce širokých vrstevstísněna válkou v jižní Africe Že
amerického lidu Kubeiík dle svého výroku milují nezbývá času vydati se na výboj

nou třeba jen diplomatickou ce Proto když zemřel tu opravdo je hluk To měl Dřiiel do Nehra- -

nýbrž svedl by o něj s Crokerem

zápas
Konsul Spojených Států v Nají-te- s

ve Francii poslal právě zajíma-
vou zprávu v níž popisuje zařízení
obecní kuchyně v tomto městě

Tyto obecní kuchyně jsou zaříze-

ny v Nantesu již po několik roků
a v nich osoby jež nemají žád-

ných peněz mohou dostali s do
statek dobrého jídla k nasycení
prokáží-l- i se lístkem V posledaí
době k této obecní kuchyně přista-
vena ještě noclehárna s 50 postele
mi v níž každý může dostati no-

cleh na tři noci ne však na déle
V kuchyni lze dostati jídla pouze
dvakráte denně v poledne a večer
mezi pátou a půl osmou hodinou
Obecní tato kuchyně dle výroku

vy neučeny smuies roziozu se po skv v pres dentské kamoani v rocestu
celé zemi 1806 A hvl hv nM M! s h„ hrNedávno v chicagských jatkách I J J 'n :j # 1

rresiueui mc rviniey Dyi cnyDU-
- to bvlo mrzelodocílena knížecí cena za hereford

jícím ciovekem — tím jest každýského býka nazvaného'Perfection
smrtelník avšak v našem veřej- - Anelická vláda vvdala zase noa sice I9000 To jest důkaz jak nem pomicKem živote nebylo mu- - vou 'modrou knihu'ale omoHrtfrhvysoko cení se čistokrevný doby Jt_ j? t st f v I

platné obnáší lioo jako prémii
ze nieremu Dy oyio zaiezeio tolik zádech anglického vojska kteréžtek v této zemi Býk Perfeclio
na Dlahu pracujícího lidu tak jako bojuje v jižní Africe se v ní ne- -ta doplatek pouhých 10 Centů (jež obdržel v poslední mezinárodní

P'í i!
1

1 t
1

' lilii¥ ft

Mcrvinieymu l tebas nikdy jeho povídástačí sotva na krytí poštovného) výstavě hospodářského zvířectva
osudek nebyl správným tu nana pot rosu Aby čtenáři naši odbývané v Chicagu championát í i vuraze sveno zívoia dví vzovekv Fhíti i l„ím- - —uufamerického konsula jest pravvmcenný opsatt listu toho seznali čili nejvyšší cenu Kupcem jeho - - — -— — v ucuciajivcueu icuiuou snanou: prospěn nám takové starost akn tv ItrAdobrodiním pro chudý lidposian jun Duae tento tyaen na est G H Hosie a vysoká tato ' 1 -11 1 _ i j
svým spoiuDiiznim bychom rádi dostal i a nemfiiemeukázku Netřeba snad poaotý- -

Cena soůsobila sensaci do celé ze ' Spoj Státy v posledmím fiskál
McMDiey vtdél tak jako vímekafi že k prémii této oprávněni mj hlavně ovšem v hospodářskýh

my všichni že jsou mnohé nesro
ním roce exportovaly největší
množství pšenice jaké kdy z tétojsou pouze ri jiz aopianu a prea- - kruzích

_T - í 1 _ _ 1 „ vnalosti v této zemi které jedině
země bylo posláno přes moře a

po dlouhém čase dají se zmírnili
V

) x77 f JEDEÍ 2 "EJ PŘEDNĚJŠÍCH OEMOKRA

uliťStXf td a sice generál Josef Wheeler sice přes pět milionů bušlů každé aneb odstranili a proto pomáhal~ — — °" měl tu kuráž že vyslovil svůj ho týdne My vydobyli z nitra
naší země největší množství zlatapro- -

dělnické třídě k zlepšení její exi
stence svými národohospodářský

UG UCjlCSI J 1 Lil

spěti znamenáme se v úctě
plný souhlas se zásadami republi-
kánské strany a prohlásil se pro

Dopisovatelům "P Z"
V těch dopisech vždy nás tíší
věřte nám to milí páni
když k předplatitelům novým
skládáte nám blahopřání
Těšilo by nás však více —

odpusťte že jsme tak smělí —

kdybyste nám Vaším vlivem

trochu k tomu 'helpnouť chtěli!

Veliký státník Gladstone rád

mi zásadami aby aspoň" přispělVyd "Pokroku Západu"
expansi která jest nutná k rozší

v ceně {3000000 my dále vyro-
bili v našich továrnách a dílnách

největší množství různého zboží
tak částečně k vyrovnání těchto

ření a zvelebení našeho zámořské' nesrovnalostí

UpmiyMiMtiilÉ! ho obchodu Wheeler svými vy Inteligentní vrstvy amerického
konanými činy požívá takové úcty

jehož cena dosahovala} 1 500000-00- 0

a my konečně vyvezli do ji-

ných zemí zboží za jeden tisíc a

pět set milionů z nichž jedna tře

dělnictva uznávají nyní tuto pocti
vou snahu McKinleyho svými pří

Tiž delší dobu oznamujeme že že výrok Jeho Př'Jat byl mlčky vši JAN KUBELÍK český PatraniDt
nemáme více kalendářů "Národ" ml demokratickými časopisy v ze-

spěvky na jeho pomník a tyto cen štípal dříví Také rakouský státník
tina stržena byla za průmyslové t-i- — x'fia "Rodina" avšak jako "na vzdo- - mi

ty a dolarv Dracuifcíbo lidu maií Koerber rád bv štíoal dříví alf nikritiku která tak snadno k nádšeUIUI miaocuu těsněno umelteto skutečněvýrobky Byl velikýfy každodenně několik předpla- - Německo iež chce pomocí svých ní se nedá strbnouti více ceny pro šlechetnou památkurok úspěchu pro tuto velikou reritela našich právě tyto kalendáře bitevních lodí kolektovati na Ve- - jeho nežli tisíce které by věnoA právě proto jest triumfKubeV malém národě našem rodí sepubliku '
jimiž jim nemůžeme již posloužili nezuele něiaké soukromé účtv vali boháči Cigarettový trust měl by posta

Poslední vykonané volby na Ku
řada velikých talentů v každém
oboru umění ale světové pověsti

vit DOmník na hrnh nrnlin hnrho
líkův tím větší Veškeré anglické
časopisy uznávají že Kubelík jest
geniem jemuž osudem určenoaby

Žádají si za prémie Některým svých občanů a propadlé úroky
přátelům našim zaslali jsme již na bondv řídí se oříkladem Fran- -

m „ - Ma

1 ran v Masek z řiewaunee z Michieanu který vykouřil t m -bě nezdají se být zrovna tou Lej le-

pší zárukou budoucnosti Po to--
získali si dosud jen čeští umělci " — " -- J"l# ' J

Kaienaare jine jez máme dosud v cie která s úsDěcbem tuto metho trávicí zimu v ivaiuornii zaslat ze 000 c earett v několika kríítvrhse stal nejvétším houslistou našehudebníci poněvadž jest hudba
zasoDe Ducr "Ubcanský buď du zavedla u tureckého sultána San Franciska kde je návštěvou letech Trust mu svými cigarettamiho věkulikaletém boji který lid tam vedl

za svobodu a samostatnost šel
mezinárodní a skvostné skladbě"Vlasf" aneb "Velký Slovanský" jenž až do té doby nechtěl nikdy

one 31 prosince 1901 následující zkrátil život měl by se mu tedysnoK Hn1li(~ t„J_
zároveň jest na oznámili že 1 žádným závazkům které na sebe Bueieui muícuy vysinzen zjaspon po smrtí odměnit_

upUC UMNÍ U„ALrlU„ J J
_ 1 f #w uaui J UUblUltlW UH311 UiC UUV CUC iNa počest mladistvého mistra novin vas možno bude zajímali I

--
VinmkQv Jtiumonstický kalen- - převzal dostáti Ovšem ie to r:r:::'i iý vět

uspořádal rakouský konsul Dr H tsazoejsi statni universitě v Ber- - To množství těch želMnířnMjuíuitíiigT pg- - x x— -1- --j - a
aar nemáme a proto žádáme všech- - dosti nebezpečný spúsob kolekto

~ Xt-j- cx -- x_ ::x j j 1 - v
- i nu ijjAiv lukv narou vznvrvu

Schwegel hostinu v Chicago klubuvaze tohoto nJnlhn liňn i iaV ' ' v- -- keley mimo jiným jazykům budou neštěstí přihodivších se od nového"j ="5 uoc jií Muauu vani aie proti siaosím Dude asi měl bohatou úrodu znamenitých k níž bylo pozváno pouze 40 hostílendář ten neobdrželi aby nám prováděn nvnf dosti často letos vyučován cestine a bezpo- - roku mělo bv bít útěchou těmycble se pro něco dovede rozpla Houslistů Nešťastný Slavík sou
laskavé sdeuii jaký z oněch tří coyuy uuuuu ťicuubuy urzcl o i ktefi musí chod t ořškvV PKVNÍCH několika dnech zase

měnit tak rychle zase nadšení je-- I n T
svého času s pověstným krá- -

ho odumře aspoB repub hky v lemL houslí

a mezi nimi nalézali se též z Če-

chů pp Karel Vopička VKašpar
1 1 %r is-- fi

I 'kalendářů—"Občanský" "Vlasť" cesne uieraiurc v rvauiornu aae
Paganinimza Slavíkemdání kongresu 8000 různých před Žádná česká kolonie neexistuje aní Americe podávají o tom mno Důvlrni psanUko do Clarksonnásledoval znamenitý Váša Laub kde jen malá hrstka Čechů bydlí

loh bylo našimi zákonodárci před-
loženo a půjde li to tak na dále tu

hé důkazy V nynějších poměrech -t x„x „kl-
-

„ J:

a Utto Kubín Rakouský konsul
pronesl prvý přípitek na počest
mladého umělce v němž pronesl

aneb máme-l- i jim obnos 20 centů
připočísti k předplatnému aneb lest Palma tím nptlpnKfm mnm L _ yi

můžeme očekávati že nejméně
přece na universitě češtiny si
všimli Ve Wisconsinu kde jest

Tak Toníčku koneční přec
po dlouhém již věru čase

odložil Jste dýmku drahou
snad peníze jim vrititi Při tom tato významná slovařízení mladé republiky a soudí-tiAn-

20000 předloh bude v celku po Chtěli jsme míti tuto hostinu mnoho českých kolonií na univerpodotýkáme že pp předplatíte
Ifim dáváme letos (loni jsme nedá'

me li dle zásad které pronesl po gkaI
'gi
ukoyé

vykonaných volbách chce kráčeti ia]ca Ian Kl mWMrí"
dáno Takovéto nesmyslné podá__ : i:i_j

českou událostí neboť DKuhelík sítě v Madison němčině a snad

skandinávským jazykům a češtinijest Cech Nejsem Cechem známvali) prémie avšak ta doplatek io T ť V Z y mmV
„J kalendář aíV slem neboť °JÍ strýce Sama ně- -

chopil Jste se péra zase

Vemte k srdcí tato slova:
ať se nyní polepšíte
a nás epištolou z Clarkson

tou pravou cestou Kéž by šťast- - 1 " 7

náhvězd svítila na jeho krokvi
P °

kterv npnřf-knnafplní- umlnU
také ne žádnému slovanskémuna t a jo cti však zemi tu a to znamená Že jikolik set tisíc dolarů jich pouhé jazyku žádné pozornosti nevinuna kalendář "Amerikán Krajané J 1 " J " UMIVUtli

svým uchvátil starý a nyní uchva- -otištění a ty by mohly být ušetře
miluji My Rakušané jsme hrdý
mi na Čechy Jsou perlou v ko každý týden oblaŽíteby měli uvážiti že při předplat jou Nebylo by na iast Board ofcouzskou společností panamským Icuje nový svět runé habsburské Cechv dalvném fioo nelze nám poskytovali Regents na to c pozorná?" Ve vý

ny většina těchto návrhů stejně
neuvidí více světlo světa po tvém y jprůplavem rozhodný 'bargain' Koncertní cesta mladičkého u- -

střižku z anglických novin o klepremu úplní zdarma Prasátka přinášejí prý štěstí alezadání
Kakousku největšfho státníka br
Kounice největŠího vojevůdce rém se p Mašek zmifiuje se doČÍKonečné jest nám sděliti ct

jak nám tuhle náš milý čtenář z
FarnfAll VK Xl'l -- ' Ičtenářům našim a kraianům vůbec Francouzský ministr veřejných táme Že na státní kalifornské uni- -knížete Walleosteina a Jana Husa

championa svobody svědomí Zde i 1 "v uuu uiiucBiy tamie 'Pokrok Západu' třebas se na prací Milerand podal právě pre cl l v":ít- - :uru nekomu '75 — p°ky tomu
lézal v jedné budově s "Národní sidentu Loubetovi výroční zprávu připíjím oa zdraví vznešeného zá

Dosud vykonané práce nástroje a mělce podobá se triumfálnímu ta-- j

vyžadovaly výdej více nežli 200 žení Kubelík tóny svých houslí
milionů a společnost nabízí to vše nejen uchvacuje ale přímo okou-z- a

pouhých 40 milionů dolarů To zlu je jak nový toho důkaz podán
jest požadavek velmi mírný a na v posledcích dvou jeho koncertech
základě jeho dá se již vyjednávali které právě odbývány byly v Chi-Pro- to

také v těchto dnech veřejné cagu
mínění kloní se rozhodně ku zvo- - Perem nelze vystihnout dojem
lení panamské cesty pro příští jaký působí jeho hra na poslucba- -

nkJJnVfn X„K_ DJJ-tX- _ _ ' 'Tiskárnou" jest závodem úplně návrhu je aby ženské pozvol stupce Cech Jana Kubelíkal"
samostatným od "Národní Tiskár- - na z poštovní služby byly propu jazyku českém bude dr George R

Onehdy přepadli lupiči v Omaze
Česká Beseda v níž se hlavně

soustřeďují hudební české kruhyey" podstatně se lišícím "Po- - štěny Od té doby co ženám do Noyes profesor angličioy a něm- -

Lrtk Západu Publ Co" vydává voleno zastávati různá místa na iny Bude to předběžný běh pro jedou hernu Jo jo tam se daří
zlodějům vždycky nejlépe

chicagské pozvala do svého plesu
ouze Časopis "Pokrok Západu" poštovních úřadech tu byly bedli začátečníky a za ním budou násleI který odbývala ve středu mladé- -

apený od "National Printincr v pozorovány a zkušenost těchto dovat běhy pokročilejší v tomtéž
j
ho geniálního mistra a ten s oebo

#

O mladé královně holandské sej ' 1 srpna 1900 kdežto "Ná-- I roků dokázala že zeny neisou

amencKy proplav a také komise ce tu nutno slyšet a pak teprve
znalců k tomu cíli zvolená zvráti- - možno ji ocenit
la prvé své usnešení a vyslovila se Při prvém koncertu obrovská
všemi hlasy proti jednomu pro síň chicagského Auditoria byla

tou pozvání tomuto vyhověl a do jazyku jakmile studenti budou do-

statečně připraveni V seznamulat Tiskárna" vydává "Hospo daleko tak vytrvalé v práci jako j plesu se dostavil Jakmile obje
tvrdí že je výbornou kuchařkou
Ale podivoá víc se svým manže- -I" a "Květy Americké" Zádá- - mužů moderních cizích jazyků nyní uče- -{vil se v sále tu obklopen byl zepřijmutí nabídky francouzské rpo- - přeplněna a v obecenstvu tvořilaJI fW t '__ 1 I

ýcb na universitě oné nachází se 'cnl přece nevaříruš rajany aoy pri za- - Předposlední tíden byl neťast všech stran a vzájemné představo
vání nebralo konceI předplatného měli rozdíl Btm nta r„ v„íf

lečnosti Paoamská cesta má značnou část česká společnost
mnohé výhody jest kratší o mno nejen z Chicaga ale i z iiních

němčina fraočina španělština
taiština jazyky ruské polské če- -10 nod ehl trust asfaltnvi it-- í Šediny jsou často jediným stříbTato přátelská zároveS vlakho mil průplav může být snadněji měst sem zavítavší Nebyl to

splavným a může být také dný div každý pokud mohlcbtěl
ké pak čínský japanský srab- -' --- --- hui nu 1 akciích hv o ta kov mnn„r rem které mnohému člověku zbu-

de po životní námazeký etbiopský a syrský jazyk
rychleji dohotoven Kromě toho být svědkem triumfu mladého u- -'VAlmkr0U":Z Myjísi jeho základy

demlety a trust se řítil do ban- -

Iraenckých pod adresou "tVárod

uctivá pozornost mile dojímala
Kubclíka a bylo na něm viděti že
se cítí mezi svýmL— -
Uzavírajíce tento Článeček o

triumfech Kubelíkovýcb v Cbica- -

Rev J M Yingliog pastorzvolením panamské cesty odstraní mělce pocházejícího z naší krve
se do jisté míry možná konkuren- - Když objevil se na jevišti Kubelík K narozeninám Pokroku Ceskichro[uzanecnav akcionářům pěkné Bedford St M £ kostela Cum

berland Md praví: "Působí ml Sesterce v budoucnosti Kdo ví nena-l- s tou výraznou tváří s tím havra- -
ale nyní úplní bezcenné papírky
os památku Za asfaltovým tru šla-l- i bv se některá vláda aneb ním černým vlasem tu stíhán bvl'a mus(me ÍeS podotknouti ie velkou radost že mohu odporučili Jak nám naše přítelkyní vzácni

1 Tiskárna'1' Tím ušetří nám
' Tlrodnf Tiskárně" a i --

samým
' 5 mnohou nesniž a mnohé

S úctou

Vyd "Pokroku Západu!'

stem následoval trast kontrolující skupení evropských kapitalistú bouří nadšeného DOtlesku která iďý t českých umělců kteří Chamberlain Co líc Cholera and ze St Paulu sděluje
elektrické dráhy pouliční v Obio kteří by přece panamský průplav však okamžití utichla jakmilea Michigan " Pád tohoto bvl Drv

sem dosud zavítali nebyl přijat s
takovým všeobecným nadšením

jako tento mladý český PaganinL

nedokončili a pak by náš nicara- - Kubelík pozvedl své housle

Díarrboea Remedy Používal jsem
ho a znám jiné kteréž nikdy ne-

zklamal'' Na prodej u všech
lékárníků

zaviněn konkurentem jenž obáva-

je se přílišného jeho rozkvětu
guanský míl v něm nebezpečného Český umělec uvedl se chicag-soupef- e

Ovšem celá víc jest 'obecenstvu jednou z nei- -

opět nový český dámský spolek
se tam právě buduje
Pokrok Českých Sester jeho jméno
svou konáme jen povinnost

kdyi mu přejem aby v době krátké

aspoB oa tisíc ČleokyB vzrost
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