
rady české o úspěchu Národního

Pokrok Západu
Dopis z ftfma

V minulých dnech obdrže
Kolku vo staré vlasti jež jest zna

menílým důkazem co dobra dá no

tuci a ncvyzýval ku tálým a hoj-tičjší- m

Mbírkám A Že drobná

práce podobného druhu nene ovo-

ce není třeba podotýkat! Ne na-

darmo říkají Nčmcl že je to pouze
zvláštní obětavost u Čechli jež

líditeft I p Víc li urči od pvykonali najde-l- i no pro dobrou
E Hoiewatera tíitupce Spojvče porozumění Zpráva dotyč
Států ve ivělovém poltovoím

rUBUUBEP TTEilLT
FabTlibed bj l'ókrok ťublliblaf Oo

HOM811 HowafdBt-Tel- Wll

Hubaorlptloa bjr mail - 1100 per jiai

né jnst tuco zuli Nová jednota o

Rybářské a vlttal ceny pro vale tibo

řťil r MdUon Uko Watmllle a

Elilaa Mlan po (blrage (Jreat

Westera dráze

Pro výletní skupiny o 10 nebo

více osobách jedno jízdné a třetina
za okružní lístek platný na 10

dní Lístky na prodej denně a!
do 30 září Pro dalií informace

hlaste se u kteréhokoliv jednatele
Grest Western anebo u

J P Elmer GPA
43014 St Paul Mino

činí je národem velikým My u kongresu dopil datovaný v ÍUmé

do 13 kvíloa 1906 který £ pro
zdokonaleni organisaco národní
ho kolku o níž no stala vo znrá

vvchíií kaIdou itaiou- -

lajímavoíl neváháme idcliti ct
nřiN v Americe m podobnou obo

tavoHtí pochlubili nemůžeme ač

kol! Doměry hmotná jnoii de da
vách na veřejnost vydávaných už

stručná zmínka vstoupí v život čtenáři Dilimi

"Máj drahý p UureŠilíjmí: Vríaratelsiá Siol PatMi
vAo subbA r4iii

SOI Itll lUwir el - Tslafoi 1911

leku lepšími než v Čechách Nad-ňen- í

a občtavoMt nám uchází Ne
jakmile budou provedeny obtížné

přechodní práce oranisa?ní Aby
Vál vítaný dopia obdržel jaem

výtěžek z národního kolku mohlbýt! tohoto nedostatku niuNcli by
doeirloozírovtřJ Cíilem "line
v němí oioimea byl výiledek

Iřeatatse' - 1100 ba rek
!) Čech $110 aa rek býti co nejvčlsf přirození trvaticlioui býti daleko dále Ha u ná

voleb kterýž oilitaé mohl oCe
dějí no horíl včci Vynkytne-l- i Ne

kávatlkaidý kdo zná pomčry iAdrnjt Jtdaodula
1'OKnoiC 9BÍPAIU

Mujotok na prodej
Mám ku prodeji městský maje

musl Národní rada česká na poža-

davku aby forma značkové ná-

lepky dobrovolnou disciplinou ná-

roda byla vyhrazena výhradně

kaodiJíty Cti metl ládky zřímjtřece čaNem někde porozumění

pro dobrou věc výuky tnou no !!

de kteří toto nadSeuí tlumí a 1uní krytou ruku ipolceoých kor

porad jež vyuřitkovaly oeOmaha Neb 6 června 1906 národnímu kolku který ovšemA tím hroznější a hanebnější jcM
tek v Lake Andei jako! 1 v Tá-

boře a též celou řadu farem v

Charles Mix a Don Ilomme okre
ipokojeooiti liberálního Živlu

mňŽe býti jen jeden jako jedentolo poěínání že děje e t pouhé
jest národ a aby tudíž veškeré se- - republibáoikými navrtěna a poli-

tikou k uvržení Omahy pod koo
oNobní záSti A nníio lídá nentydí
ne jeStč pHáti do čenkčlio lítu ve narátnl značky podobné ar už

Nu redukčním atol ku ocitla

nám v lndito dnech mulu knížečka

Jnoii to "iiÍNky Hturřlio Ifkařo"

sech Chcete li koupil dopiile
mně aneb mě navltivte a bude

vám ivČJomitě poslouženo
trolu prohlášeného korporaíního

jakkoli nazývané pominuly DyloNtare vinuti o nevMÍmavoHtí zdej
mayora Jaký bude bcrproitfedoíli Národní rado české možno poMiho lidu ku věcem Nokolukým Frank Švindlnebo daleký úcioek léto pohromy

( dra Jmi a llabemehta JSevu

lwilí Jmhh) a jroetli Jhiiih ony jui
měli hi ljmem Je mnoho zijí

ntí Lake Andei S Dakskytnout! vroco letošním jenom
Ústřední malíci školské 7 výtěžku

oa republikány v Omaie a Dou

clai okrem nelze bezpečně předmaveJio v IZ-t-o kníe holin tí roz- - národního kolku za rok 1005 cel
povédčti Naděje na zvoteoí COLOltADOinuuitíml vzpomínkami Miireho ](
republikánské delegace z Douglaa

kový dar 21155 K a ostatním ná-

rodním institucím naším i důleži-

tým účelům národním celkem dal vyliIAHoao Jest co etát e uKdravulfcfm

poúueUim a lč£lrýiul praioeay vyráběné

kure— vJimI Jako' bolestný
výkřik připadá čteniří mnohá ta

kapitola výkřik cíttivřici nrdvv ších 222W K úhrnem tedy 47- -

Okrem tento podzim oejaou
akvtlé Iti by oa lekci lu vzat byl
cfetel r íoy atraoy byly zahoje
oy Pokud ze lýče mé kandidatury

VYl korun bude tiří svorné Nouěin- -jemuž ujmy odlomené cenkí! ví-t-

Jdmi iiaih víc vlnítř "povčď nosti i disciplíně národní zajisté v

roce budoucím I vo všech letech

uaisicii vsenarouni insiiiuci naši
možno přispívatl stále více a účel

něji nejpolřebnčjším účelům ná

do itnátu nejaem to abych při
této vzdáleuoati doipíl k roz-

hodnuti Obdržel jaem kabelo-gra- m

od Victoři jím! mně ozna-mu- e

zahájení kampaně 1 já jsem
mu prostě doporuěil aby ie
poradil přátelí 1 jednal dle

oejlepllho svého uznání Nechtěl

rodním
1 X "JVVí

V Norvéžsku v městě Chrístia- -

atd Jak mají lidé naSi vSímati
ní podobných věcí když každá

dobrá mySIčnka je jim Štvaním n

Ntálým hanobením znechucováuaf

Jak možno mnohým vSlmatí ní

kulturních Niiah a mluvit! o nich
n nadSením když dočtou Ne o tčžc

věci každá chvíle nczatflouŽcná liá-

ny 1 lak je čtcnáříim naSím zná-

mo Štvanice tyto vywkytiijí Ne

hlavně v "Sokole Americkém"

jehož redaktorem je známý rytíř
Nmiilné minuloHti —- dr Itudifi

Ale ]Mikud no pamatu-

jeme dotyčný čaxopin nepHal tak

vždycky Dne ló října 1002 při-he-

"Sokol Americký" náHledii-jíc- í

zjrávii! "i'okud víme bylo

dávným toužebným přáním víech

probudilých a osvícených
Čecho-American-

d

získat! více inteligence
čcnIíč leč k Široká čínnoxti nou-Htředě-

a oryaniMované jež by

pojímala vSechen lid čewký v

jeStč nedoSlo Zbylo čilé
oHadč cedar-rapídhk- é učinili po-

čátek A učinili jej Sťantné Na-

lezl e iriccenáS který' liovoroze-něl- i
dal do vínku aluSný dárek —

loJ 2500 a na veřejnosti záleží

aby no vyvinula v obra jenž by

ní i zemřel dno 23 května jeden z

nejvělSíiíh dramatických básníků bych zajiité aby jméno mé bylo
oznámeno Icfi 1 y výslovně vfie

obecné amýllení požaoovilo mésvětových Henrik Ibsen stár jsa
78 let Ibsen jest jedním z nej- -

přijetí Já jistě oecbtěl bycb se
KcniálnčjSích a iiejoblíbenčjších voucovati lidu pro slávu čest

nebo zisk plynoucí z úřadu tohoIramatickvch anisovalelů a zna

— Můj prvý dopil z ftfmiurCenýmenitým jeho pracím kloní se

takřka celý svět Narodil se v r
1 mollového vfsa a eoloradských bor
ikých ldčlrýca bylin jost toa Jodloý
výtsíný lék pro žluaeínl choroby
uzdm) mnoli 1ksfl kteří ho das1828 Odbyv mí školy šestnácti

k uveřejnění v "liee" dán byl
včera na poltu Dva neb tři jioé

letý Henrik Jbscn začal ho učil i

' íeč nJadčmu učni mi
prodputiji v kratke done mnoao kra-

jana lUhořííl vlnu tomuto ea dplné
rvlonl ChralnA tnAmt obchodník

budou následovat! Jest mi Jříve
studovali íiim i řílmany dříve
než se odvážím o nich paát oeblejší byly báané a dramata než co krajan p Jol Datlík z WaterrIlleMInn

plfiei "UŽ po mnoho roků inAm veliké

vyjádřili své mínění Viděl semkoliv jiného V tčch dobách byl
již no celém městečku známým

neinAze so taiuokem a patii7a se ar-loTari-ké

uvidM obtednAm více' Po

Nvými satyrickými a posměšnými
mnohé jež totva lze popsati a

některé věci jež byly popsány již
tolikrát Že opakování bylo by

druhé objedndvcei "Musím vás ujlatífl
že ztludok máj pracuje o mnoho lépe
mám o mnoho TÍ tAl chur k Jídlu a Kar-loTHm- ká

doporuíuji trýta známým
Zkuito bodnu o 10 lahvích za $100

dovedl pomoci celému zástupu če-

ské mládeže jenž odsloužil by Ne

verši jež brzy staly se postrachem
klidného jinak městečka ílrim-slad- u

Koku 1850 odstěhoval se
nudné Ztrávil jsem dva dny v

Neapoli 1 Pompeii a douíám žeza Nvfij život české veřejnosti zí-

skávaje jí dobré jméno a úctu v do Chrislianie kdo z počátku po- - navltívím na kratičkou dobu

Vzorek lafilu zdarma rilte na

U' 8 MEDICÍNĚ & importing co

A Y KOUHA ředitel
lidu americkém — Podnik založen

Florencii Milao a Denátky ne!čal vydávali politicko-satynck- y

týdenník jímž obrátil na sebe vše
nastoupím zpáteční svou cestu 2819-2- 1 LartmerSI DENVER COLO

obecnou pozornost List brzy
přes Dudapelf Vídefl a Prahu

jest rozumně a šťastnou byla my-

šlenka udíleli podpory jako půj-

čky Citlivé sebevědomé pova-

hy z nichž právě vyrůstají lidé
Cai máj jest tak obmezeo ie te tnottotsoMotooMofcoUoMotooisoisoM

sice zamkl ale známost Ibsenova

rostla Po roco povídán byl k

norvéŽskému divadlu do Heriren
nemůžeme nikde zdrřetl déle ne! M O

P (jLcfcte-I- l atv yííí obvdll YTbllto- - m

la op£t úhledně obraťU) 10 Jea ua 2kdež strávil až do roku 1857 Zde
velcí spíše přijmou půjčku nežli

dar a pak až půjčky budou na

vraceli budou tvořili notou hoto

den neb dva Hodina moje odjela
odtud před 10 as dny Pobyla 4

day ve Florencii týden v Penálnrodčlal Ibsen znamenitou školu
1 W Maléhojež valné prospěla mu později přivost k potřebo další Jedna e

kách a nyní jest v Miláně kdež
nyní o prostředky k účelnému a 0

802 Blckory Dl Onaha ffdli očekávání ae k dí připojímpsaní básnických' veledel Po te

nčiaký čas nobyl n norvéžského

lékaře ' iifioula každého ('o tu

vpomínelc cenných n zajímavých
co tu jemných poutřehíi citlivého
nrdeel Jemnč novcIiMlickc líceni

jednotlivých příhod avědéí o vý
tffaiťm 'vypravovatelNkni talentu
autorové vnlor mnoho ve a vím

živote prožil a prožilí v přítomní
kníf Hdélirjc n i'leiiáí'í DoHcte
c tu o mnohem o čem kdyal iul-va- lí

jutu ncNpravnfi mínění Autor
dúvA íinliléilioiili do aoukromÉho
života frwkoameriekího Ičkařo —

a procítající? ony kapitoly pinč
trpkoNti podivíte ho co mnohdy

trpkých a trudných chvil jo pro-žíva- li

tomu jehož poKÍání in& pro
lidtvo ňčel tak vznesený Muohí

vzpomínky až překvapují svými
podrohnoHtmí a vy přec cítíte
že autor iiejiřehiní nýbrž upíňc
mnohň Vlastnímzakrývá — —

íiěelem oné brožury jeat jak ním

MpÍNOVatel iidáva vzbudit! Ziíjcm
o "Dějiny Occhíl v Americe"
HelMvííme ho tu ho utarým ato-řike- m

Tak chudičká jo ta iiuho 2

Kkoameríekí literární žeň a přece
jeStfi to co vydáno jeat— actkává
h s nezdarem a neporozuměním
Hpínovatel atížujo ni pravém do
neleěnoMti naňclio obccejiHlva

— ku knihám jichž
vydání apojeno bylo a potížemi o

nichž mnozí nemnjí ani ponětí V

olovech jeho je mnoho trpká pra-
vdy—V broŽurco nutkáváme ♦'
dulo h několika kapitolami vzta-

hujícími ho k poHledním událostem
a 8 hrstkou epigramu Mnohé
toho překvapilo lián svou řízností
Vrátíme Me ku brožurce jente po- -

dčjl z tó příčiny Že v ní nalézá-

me znamenitý příspěvek k ději-

nám ťVchft amerických — Kníže-

čka vydána jo nákladem autoru- -

výtri a je v komitd ohieapdíího
knihkupce 1 Staříka ňílO 1B ul

Doporučujeme ji čtenářům naaim
vřele

V právě-- minulých dnech Min vila

Únlřediií Matice Školská v Praze

jubileum avého pětadvacetiletého
trvání Významná toto jubileum
oalaveno bylo na víech xtranách

zpiYHiibcm t)ud jiná důstojným
Hýly pořádány přcdiuUky i ola-v- y

jichž výtěžek byl věnován bla-

hodárná piVsobící Matici Když

jsme pročítali rňuá ty zprávy o

těch oMlaváeh a o tom jak vude
— I v tčch iiejapadlejifch dědin

káeh vzpomenutu bylo na dňležitý
tento kulturní pohk tu nedovedli

jsme se ubránili Mrsku nnd tím

nedostatkem porouiiiěuí pro sna-

hy {NHlubučliit iláb htrlui ptiltiikil
nářodníhu u iuU — Matice Vyí
itho Vidlání fVchách uud

není jcdiMhu črtopUu který by
číNCHt IleVíJntliicnul ve nvýťh

nUmpilih 114 duUíiUot tuto iit í

o tívl v oboru vvlopovánl a barvení arpronikavému dosazeni vytknuté-
ho cíle a dobrý lid nU jisté při

Poštovní kongres pracoval vytr-

vale bezmála po lest týdnů a ne
M má vwlkou skuienoit Polltlrovinl Odivadla v Christiani! alo zklamán

isa rictečuostí obecenstva odebral 2 (potUh) pian a drahého nábytku ¥
o vénulo cvláltní pozornou leit to Sspěje bez váhání a přičíní se i ve

spolcích aby podniku tomuto pod so v roco 1804 do dobrovolného vy- -
pochybně bude zasedali je&tě ai
8 dob Byli jsme bostčni králov-

skými i městskými úřady vyslanec-
tvími avlak napjaté poměry mezi

hnanství v nčinž setrval celých

M Jeho ipocialltou - Za voikerou o
2 práci nejlépe rucí Četná a vollea K

2 pochvalná odporučeni dřltílllch 2
n Jeho eákacníkQ tótř 5

pory so dostalo Matice jo pod-

nik cmineutnč národní a vzděláva 27 let Hydlcl v různých mě

stech studoval a psal Záhy po atoatostoatoatoatoitoatoatostoitoiioiafVatikánem a Qairinálem nedovo- -
veselohře "Klub mládeže" již se

ily papežským funkcionářům

cí nuže konejte svoji povinnost"
Zajímavost tuto uvádíme z té pří-

činy abychom dokázali že Štva-

nice ty jsou úplnč bezpodstatnó a
že by jich nebylo nebýti jakýchsi

psal v Drážďanech rostla jeho

Dr C Rosowater
aby nám prokázali jakoukoliv
úilužnost Praví že jsouce
bostmi královými nemůžeme býti

známost Veliký rozruch způso-

bil tehdy svou znamenitou anti
ČESKÝ LÉKAftosobních záležitostí redaktora kou hrou "Císař a Galilejský" ůřadoě přijati papežem Měl

V roce 1802 vrátil se do Chrislionoho listu Skutečné1 zajímavé I

sem nanejvýš příjemný rozhovor
Doufáme vsak že naSe česká ve- - anie kdo vyšla mnohá cenná díla Úřadovna: "Bec Bolldloř"kardinálem Del Vat papežským

státním sekretářem a Pialettimřejnost nepovšimne ní ani toho řá jeho jež budila v celém aveto zá-

jem nevšední I Čechové ve staré

vlasti patři mezi ctitele Ibseno
papežským komořím ale papeže

OíJ 11 do II lopot
Ďfkdnlboúloyi od I dok 1

V nadtilod 10 do lídopoljsem nespatřil až min neděli

dění a vydatnou hmotnou podpo-
rou Matici dokáže že odsuzuje

snahy lidí již pro záležitosti osob-

ní nesliti se ohrožovat i spolek ta-

kové důležitosti

Nevykonává íunkce v kostele svvých prací Národní divadlo

riraŽNké s velikým úspěchem hraje Tel v úřadorne &04~Tel v bjt ItlT
Petra o velikonoční neděli jako Byaii-Oi- ilo I4IT Jonl ulic

jeho díla Mezi nejznáměji! patří :

dříve aby dal na jevo nelibost

vou italské vládě Vylíčím papeže
Podoorv společnosti " "Prisc- -

ak vypadal při prohlálení zary" "Stavitel Solness" "Nepří-
tel lidu" "lledda Cubler" "Jan Johánek Bratřiblahoslavenou jedné světice v ba
Uabricl llokmaun" a mnoho ji

vlMtal
ilice iv Petra Učinil jsem

přátelskou návštěvu v České kněž-

ské kolleii a byl jsem představen lrvní třídy Hiilooii
ných Dílu jeho učinila převrat
v literatuře a jeho vliv zvláště na

spisovatele nnáuské byl veliký

Ibsen riml dokonale duši lidskou

Jak už Čtenářům naSiin x pře-dešlýe- ll

čísel je známo Matice

VyiSího Vzděláni v Odar Uupid-slc- h

zahájila agitaci k splněni a

uskutečněni Národního Kolku—
Doufáme že celá veřejnost česká

euru krok přivitá n naiUeiilm a

mileráda přispěje hřivnou dobře

Vědouc len přÍHpřvek blld jl
vrácen ovit iii v podobá jiná a

pitmptíitějil Jaká úóeta Národní
Kolek bude v hudoUťlltuttl Ulili O

českému biskupovi jeal dlel M0i n lilium al Omaha Ka
oávltlvou v lvími Vál přítel Dobrá vlna likéry a louUlky-ltu- tnf

li Koiewattři sMilečnoNt a proto a ÚNpěcl-c-

iminiloMrdná tet4 jl ioukauJe
na jejt vady Kaldá jeho dílo pů-

sobí ívlAltnlm tajemným kotuUm Josofa Šlogrová
jak v iivontl a pravdivostí jed

Víme li ie jcat něco netllivné

přece to jíme dostaneme zácpu

nejrychleji! úlevy doslioe se nám

poulillm Dr Auguit Koenig'i

Hamburger Tropíen kttré příčinu

oditrsal a fiiviJInje

nutlivfph scén tak komínu not"iu umínili jme se ul několikráte poxodni :: "ba"basmírné nbti lidkveh dui! Prá

f jehu fttailOU oťdoboU VŠech di bydli 16—

v t 11J4 iilnl 14 ul Omiba

tak 2 j ul by teč nosil tnovu o

tčie včel (mátl Dne podáváme
ItrttáfůM imim iprávit #Národul Vadrl


