
ío "Komanco Andaluzská" od
kály není jisto zdali noví lidé nn

běh a že lze oěclcávati uspokojivý
výsledek Zástupci rakouské vlá proeramu Htolypinovu podrobí Saratescho a "Humoreska" od

Dvořáka Všechnu čísla tato jsou

anebo všechno podezřívání odvo-

laly a co pokazily opět napravily
Vyzvání ostalo ovšem nepovšim

Tcwt nrč možno žo i nová snemo- -
dy dali nft jevo svoji ochotu k

velice obtížná k řádnému provedevna bude muset byt poslána douzavření obchodní smlouvy s linuto Nikdo ze zástupců se nedo
hni mi jestliže bude možno docílili ní vyžadující umělce dokonalého

náležitě vyškoleného a bohatého
mů u přikročeno pak k volbě sne-

mo vn v třetí Ta však by se voliladelší lhůty pro její platnost U- -
stavil Vše co bylo docíleno jest
žo pranýřování osob byl učiněn

konec
citem Zvláště poslední r rm-J- i

ua základě zcela jiného zákona vo
iry jsou volny přistoupit na udsi
hňtu a tím je uzavření podobné

Humoreska dílo to našeho nesmrlebního — Praví se žo liga proti- -

telného hudebního básníka AntoníPrvní český mladistvý

p Ant Michálek podlehl při revoluční jíž se přičítá zavraždě
smlouvy téměř znjištěno — Proti- -

ka která kdy podržela kniha Tře-

bíčského nikdy neseslábne v ná-

rodním zápase duše která v roz-

košném' zapomenutí sebe a světa

prodlela s veleduchem Třebíčské-

ho hodiny v aoukroml nikdy 80

nezapomene sndec které 'Bvfij

plamen rozžehlo na vžČném světle

Třebízského nikdy ne nezpronevě-

ří Vážné odhodlané povahy vy--

ehovávají se četbou spisu klecan-wkéh- o

kněze

t k Protož čti a cti spisy Benešovy

lide český není nic utěšenějšího a

do budoucnosti povznášejícího

DOPIS Z CHICAGA

na Dvořáka vyžaduje talentu vyuherské smýšlení mezi Chorvatyposledních volbách protivníku své ní poslance llertzcnsteina ve Fin-

sku odsoudila nyní k smrti hra
opětně vyvrcholilo ve veliké de nikajícího Pan Molzer jo jedl-ntf- m

z Českých virtuosů housloběte Witta jenž má býti zabitmonstraci Aféra ta odehrála se

vých jenž Humoresku tu' hrajejakmile se do Kuská vrátí Wittav chorvatské osadě Verovicí a
Před Juty hrál ji před Dvořákem

podnět zavdalo maďarské diva považují členové liRy za původce

ústavy z níž prý vznikly všecky a obdržel od téhož mnohé pokyny '
dělní představení v tamnějším di

jež umožnily mu žo krásné toto dí- -
nynější nepořádky Tvrdí se však

mu p Sabathovi (také Cechu

Israclitovi) po dlouhou řadu let

smírčímu soudci Výsledek ten-

to nikdo neočekával Smírčí sou-

dy byly zrušeny poněvadž páchá-

ny tu ty největší a nejkřiklavější
jiezákonitostL luVrupcc a parti-zanst- ví

A jeden z těchto odstra-

něných soudců stal se kongresní-kem- l

Plával

Michálek poražen byl židov-

ským "Ghctem" na Jeffcrson Ca- -

lo může sehráli bezvadně jako
žádný jiný Následovalo solo na

U původcem ústavy jest car At

toho zabijí I — Jak vystupuje vlá

vadlo Chorvuté během předsta-
vení vnikli do divadla a spíiso-bil- i

tam takový lomoz Že musela

být spuštěna opona Vo výtržím- - piano Honula K Minor od Dee- -la přísně ukázalo se v těchto
tbovena již přednesl p W Bunchdnech v Oděse Tam odbývalo 25sti pokračováno bylo i na ulicích
rovněž ve hře nu piano umělec I
toto číslo bv!o přijato oboeen- -

takže bylo nutnozavolati policii by

zjednala pořádek — Deputace
rakouského spolku řezníků navští stvem velice příznivé a p Bunch

ústavních demokratů lajnou schů-

zi v domě A 1'ankejwova místo-

předsedy místního výboru Byli

vyzrazení Pankcjsov vypuzen z

města it musel zaplatili pokutu

ÍIW0 ostatní pokutováni po $500

potleskem přinucen k novému vy
nul a llalsted ul Žídé zde bývají
většinou republikáné leč jak se vila ministra zemědělství n zada

50-let- á memoriální slavnost Kar-

la Havlíčka Borovf&ého v čer-

venci odbývaná která do takové

míry zčeřila vlny veřejného "mí-

nění dosud nedospěla svého kon-

ce Výbor slavnostní totiž výbor

plenární sestávající zo zástupců
více jak šedesáti spolků českých

ostává dosud v činnosti a neroz-

pustí se dříve pokud pomník Ha-

vlíčkův nebude Dostaven Pořá

stoupení Vystoupení Pév Odb
la jej aby dovolil dovoz masa zesamo sebou rozumí plemenu své

Těl Jed Hokol který předneslmu ostanou věrni To oni nejsou Jlálkovu večerní píseň "Nedobře
h možností trest si odseděli Pan

tací jako my pane! Ti znají dr
Spoj Států a jiných zemí aby n

byl úbytek masa násled-

kem uza vření srbských hranic lak

se proslýchá ministr žádost tu
kcjsov bude ve vybiuuiství tak lidem bez zpěvu" utrpělo poněkud

nepřítomností viiliiéj většiny čJen- -žet pohromadě třela před tím
dlouho dokud nebude slaimé prátak na oko byli prohlásili žo zvo

stvu tnkže mužské hlasy úplnévo ve městě zrušeno (lubernntor
dající výbor sestávající z 11 čle

Kiiulbars praví že nedovolí žádnéRUSKO byly ztraceny Vzdor tomu vsak

hojný potlesk shromážděných
že oeončna byla aspoň

lení p Rabatha znamenalo by zne

uctění židovského živlu a bala

mitu
Na' pomník Karla Havlíčka se

schůze k volebním účelům ať zá
(ktiHltft vliulu žádi uprchlíky — Nu- -

konné nebo nezákonné
dobrá snaha tohoto mladého bo- -'

bráno jest přes $2300 což kryje ru Oddělení druhé zahájeno by
výlohy za sochu a schází jeste asi

(Iřjo Koclnlmto poliiiHly — Nový vo-

lební zakrní Wliilo oilMouzen

litfoii k miirtl — Vláda vy- -

Htllplijo V"tí' plÍHllň)

Kuská vláda prostřednictvím

l "Tancem čarodějnic" od Patní- -

nů no ovsem rozesel len členové

téhož zasedají ve výboru plenár-

ním

Jak známo byl podvýbor tento

obviněn z nižných tran z jakési
nepočestnosti a nehospodárnosti
První výrok byl nepravý druhý
ovšem na místi nebo výbor onen

slavnost onu pořádal způsobem

rozhodné nepromyšleným nedba

j

OMAHA
---- Vpravdě uměleckého požitku

jaký bývá ti nás velice řídkým do

$1000 na podstavec a jiné výlohy niního jejž opětnč přednesl pMo!- -'
Nebýti nemilých štvanic po slav

nosti Havlíčkově zde mohla část
zer Není snad obtížnější skladby

'

nad tuto v níž soustředěny jsou'slalo se českému omažskérnu obe
ka tato bý ti již sebrána

všechnv technické obtíže hry houcenstvu v neděli tobolo týdne ve
zahraniěného úřadu navázala vy-

jednávání s cizími vládami aby

uzavřela s nimi smlouvy za úče- -
Zhotovení pomníku má svěřeno

čer v Sokolovně Pod záštitou slové LcČ i p Molzer dokázal že
lým a osvčdčil v té příčině roz- - býti věhlasnému sochaři praz "Iatv" uspořádal koncert českýcm vydání takových uprchlíků

i ty nejobtížnější obraty nejsou
pro něho obtíží Číslem šestým

skému p Strachovskému a po virtuos na housle zák znamenitékteří vyrábějí anebo prodávají
byla "Herenada" od Ithcinbergraho hudebního paedsffOKa Otakaravýbušné látky aby jich bylo po

mník má stáli bud v Douglas par
ku anebo na Národním hřbitově
8 pozdravem Dopisovatel

užito pri výrobo bomb Mnohé Hevčíka p August Molzer spolče
ně s přítelem svým p W Hun

cíleni profesorem z Indiána Nor
vlády odepřely vyhovět zadosti

ruské vlády o vydání podobných
mal Collck'o v Muneie Ind a zaosob poukazujíce na to ze zloeiZprávy zahraničnó
spoluúěinkování Pév Odb Těl

ny jež jsou jím kladeny za vínu

spadají do kategorie politických
Rakousko-Uhersk- o

Jed Sokol Pana Molzera před-eháe-

pověst znamenitá a my již

jsme jej přišli poslechnout ne
zločinů avšak ruská vláda doka

(Smiřováni H Itálii — Weckorlo nazviil

RíiTcouHko cizím utatem — Volobtii
zuje Ž zločiny podobné jsou po

vahy Čistě kriminální — Vyhlíd zklamali jsme se ve svém očeká

vání Účastenství bylo dosti četroforina — Ckorvutó proti Maďu
ky socialistů při příští volbě do

a "Khapsodio J) Mirior" od
Brahmse jež sehrál p W Bunch
Následovala "Večerní píseň" od
Rozkošného jíž přednesl Pév Sbor

hyra který potleskem přinucen
přidal "Opuštěnou rřiží" kterou
rovněž se obecenstvu velice za-

vděčil Konečnými čísly krásné-

ho tohoto večera byly skladby
'Fantasie Lucio di Lummermoor'
od St Lubína a "Cikánské tance"
od Nachéze jež přednesl opčtnč
p August Molzer Mimo jméno-van- é

skladby sehrál p Molzer je-

ště několik jiných neváhaje ani
okamžik vyhověli přání shromáž-

děných Byl to krásný večer žel

že jich u nás tak málo

ErIíTnéTozorI

rflm — Dovoz římsa do Hpoj BtátO) né ač bylo by daleko větší kdybyparlamentu jsou zkaleny nasled

kem výkladu nového volebního njřitaeo byla bývala eilcjsí a vse

stran n'á Isme daleci toho abyzákona so strany senátu Vykla
Nový zahraniční ministr Aeh

renthal snaží se všemožně rozptý
liti nedůvěru Itálie ohledně úmy

chom někoho obviňovali Vímedem tím tisíce lidí budou zbaveny

slň Rakouska na Balkáně Mezi hlasovacího práva tSoeialisticka že dva tři jednotlivci vykonali vo

prospěch koncertu více než bylostrana vedle továrních dělníkůrakouským ministrem zahranič
slušno od nich očekávali Hcháskládá se hlavně zo železničníchnich záležitostí a mezi italským
zela tu však společná součinnostzřízenců a tito jsou na základě o- -došlo k výměně velmi přátelských

náhledů a oba prý se zavázali že která zajisté byla by zde na místěnoho vykladu vyloučeni z účas
uojpříhodnějsím Pan Molzer jetenství na volbě Učel toho výso vynasnaží aby byly mezi oběma

kladu je otevřeně přiznáván Přeszeměmi navázaný styky co mozna náš a z nas je Cech' uvědomělý

který ku svému původu hrdě přito pochybuje se žo novy pana
ment bude míli méně oposiění ráz

nejpřátelštější — Veliký roz

ruch způsobil uherský minister

ský předseda svou řečí ve sně

"ti —

hodnou neschopnost a neznalost

poměrů Než naproti tomu jednal
nezištně a poctivě Leč živlové

kteří vzali výbor onen do prádlu
a nemilosrdně ostrým nožem kri-

tiky jej pak rozdranžírovali ne-

hnuli z 'většího dílu pro slavnost

onu ani prstem Kdyby naši před-n- í

národovci z prvního místa brali
i na významné této slavnosti vře- -'

lejšího zajmu byli dostavili se do

schůzí jichž bylo tolik pořádáno
mohla slavnost tato míti výsledek
fenomenální - -

Mimo to napaden byl i p Jos

Anděl známý kayárník který
vlastně přišel a houževnatě fedro-va- l

myšlénku na zbudování pomní-
ku Karla Havlíčka Pan Anděl

vzal si na svfij vlastní risk vydání

památného čísla a to až tehdy

když ani výbor aniž nějaký jedno-

tlivec k vydání tak nákladnému

přistoupili nechtěli Anděl ale

se toho konečně odvážil zavázav

se zároveň dáti jistá procenta z

čistého příjmu a jistý počet pa-

mátníků fondu ve prospěch po-

mníku což také učinil Ale tu
vrhli se naň někteří lidé kteří

nevážným způsobem jej pohaněli
za všechnu jeho obětavost Kle-

pům osob indiferentních dáno

sluchu a'perfidnost ta zavlečena

byla až do "České Stráže" kde

nastala vážná roztržka která dí-

ky dobré nálado a vytrvalosti

rozumných členů neměla zrovna

za následek úplný rozklad za to

ale vážné otřesení Plenární vý-

bor oproti všemu tomu nařknutí

projevil p Andělovi úplnou dů-

věru a tak jest mu dána úplná

satisfakce Panu Andělovi budiž

to ponaučením aby v budoucnosti

t jednal obezřetněji a neobklopoval

a nepřátelil se s živly tak pochyb-

né existence jaké vypočítavě hře-- h

na jeho h hkověriiOHt a dobrotu

jimi po léta sbmžil abych tak

iť obalu řekl tu — dojnou krá

nežli parlament předešlý Jeden

člen ministerstva se vyslovil ze

bude nepochybně zapotřebí aby

nový parlament rozpuštěn byl
dříve nežli prvý a aby provede

movně uherské Byla totiž před
časem učiněna smlouva mezi císa-

řem a třemi vůdci koalice v níž

prý se maďarské vládnoucí kru
na byla důkladná revise volební

hy zavázaly povol iti rekruty a uci

niti ještě jiné četné ústupky We ho zákona nežli dojde ku svolání

ekerle mluvil o tom ve sněmu a třetího parlamentu — Výkladem
nového volebního zákona o němž

v těchto dnech rozhodoval senát
prohlásil že žádný jiný stát nemá

práva do věcí uherských se mísili
zasazena byla těžká rána vyhlída nějakou tajnou smlouvu pozado

vuti Tím cizím státem rozumělo

se Rakousko Nedá se nyní na

kám pokrokových stran na něja-

ký úspěch při 'příštích volbách

Tisíce chudších lidí bylo tím spň

sobem zbaveno práva volebního
prosto o tom pochybovali že ně

jaká taková úmluva prcce existu

je — Volební reforma prošla ny Podle toho nebude smět volili sko

ro nikdo kdo stojí vo službáchní v poslanecké sněmovně i při
druhém čtení aniž by se odpůrcům vlády nobo umosprávuych uřa

dů jako městští zřízenci železni

Bohaté rolnické pozemky ve

vých Kamnům v okresích Marion
Butlor Dickinson a McPherson
mára na prodej krásné zařízené

farmy i pozemky nevzdělané v
ceně od $30 do $55 akr Koma

jest královnou vých Kansasu

pšenice oves Ječmen žito Vo-

jtíška a veškeré traviny vše vy-

dává bohatou žeň Mírné podne-
bí dostatek deštč poloha mírně
vlnitá hluboká černá ornice Vel-

ká česká osada je již zde Pište
si hned o podrobnosti na

V J BOSH

5m6 Mariou Kansaa

Real Estate and Loang

Haše prémie
Kalendáře za prémie

právé nás došly
Jako každoročně tak i letoa dá-in- o

svým předplatitelům za nepa-

trný doplatek
KALENDÁftE NA ROK 1007

Následující kalendáře možno u
ná obdríeťit

VELKÝ SLOVANSKÝ—

m doplatek l&o

VELKÝ BESED LÍPU—
tak dopUtek 15a

PEČÍRKOV — 14 dopUtek 153

AMERIKÁN — m% dopUtek 30a
Své přrdplttitrlt liUHm fclul

ně aby nim při objednávce sdfldi

jtký kftlomUř i výfclovnž přeji
Vyd Pokroku

každé příležitosti se hlásí člověk

skromný i milý a umělec dokona-

lý Lze více ještě o něm říci aby
získána byla pro něho česká srdce?

LcČ noehme starých našich bolestí

jež v život náš jsou tak vpáleny
že těžko lze jich již odstranili

Koncert zahájen byl p Molzcrem

jenž za doprovodu p Bunchova

přednesl Sonátu O Major od Dvo-řák- a

Pan Molzer uvítán byl

bouřlivým potleskem který ihned

utichl jakmile umělec přiložil hou-

sle a vyloudil z nich první zvuky
VŠeehuo stiehlo a naslouchalo Č-

istým zvukům jež linuly z nástroje
umělcova Nechceme mluvili frá-

zemi jimiž obyčejně vystoupení

podobná se odbývají Ono utiše-

ní při němž každý bál se téměř

dyehati nasvědčovalo že hra uči-

nila n:t každého dojem mohutný
Pan MoUer vyniká neobyčejně či

istým přednesem a dokonalým
svého nástroje A onen

potlesk jenž hned p posledním
íiclivévu strun vypukl nasvědčo-

val tomu že umělce o poslneha-eň-

zavděčil dokonale A přijetí
oMílttlieli Čísel svědčilo ŽO OUO

moHeití jímž přijato bylo ěislo

prvé mohutnělo pí i kaJdém před-

nesu čiví mUlťdu jících A tieby
U také divu Viďyř tím prostým

náitrojem jenl svým Vťhledem

připomínal nám tuUtroj venkov

oWho ekého iomiře mluvilo k

nAin českým irdm ie rd'
uitii Hvlitmi éUly byU " V#po
minka ii i Mokvu"cH WíiMiawtki

jejím podařilo různými obstruke
nimi prostředky prosadit i její od ční personál atd Ani strnjvedovó

na lokomotivách kteří náležejí
k nejinteUiueiitiiějHÍin a nejlépe

lození VSeněmei se Sehoenere- -

rem v čele snažili ku sieo lomozem

placeným dělníkům v zemi netmruViti parlatiuntárni jednání a

vMik úsilí jejieb bylo marné Opu
Íť byla piiiiH slabá aby nabyti
mohla převaliv a ani nejvrUi Jo

uma nemohl zabrániti tomu aby
vu

Vf M-h- plenárního výboru
druhé čtení volební reformy pru
vedenu bU se souhlasem roíhod- -

ué vitMtiy To jo juirukoti h

předloha ohledné Volební v

dou míti volebního práva Počítá

m h tímto ftpůsohcm bylo odstra-

něno půl milionu voličů vesměs

a tříd radikálních kteří by byli

bývali vládě nepohodím Vláda

to iifupirá h m ji jedná jen o

volební výsledky a Že fhco odttiíi-nit- i

lidi nepohodlné Tím způso-

bem jest liberální íúkon volební

tak jak byl itveden Wittcin v

minulém proMttei ve svém vyn-- t

mu inaěné ohneen 7%%V vak
p poinůí jest otáíkft jiná !

dett éleu miiiUtertitvik Ntolv puto-vs- i

e vyloil In i kdyby e vit
dé podařilo poradili viecky radi

přijata bude rozhodnou větiinou
i při třetím tMil Přijeti před

vSviU oné byla v Sak p Andě-

lovi projevena úplná důvěra a

vřdánv diky m v pra jmnuiík

Havlíkův vykonal ZArovcft pří-jut- a

bvU resohíce v ul hIvmii-ii- o

jmtuinl niuVh lUtŮ kteří řivanlei

onu vyvolaly a neinětc vyzvání

ku %5m itftm iVkýw ťy vy-ttát- it

byli od kldťbt dv áttipM

a ti nVvhř froíkuttnjí iriechny

ú'ty a nlrfnu h tu nriib't
nJjtkou lby ji vrřjui edhaUly

bdi v usnadněno je ktinpr'Hniein

parUiioiitárideh muutru jen]
oehváhn t ví i přtilu-iH- Ui Komul

ProslýťhJí h vyjedtiáviild o

hledal fvhvutd non oln itm po

kmiiami ísm má! pflmivý pru


