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forka % ( um životu od fvh'hlf

ého éesko amerického literáta A

'
přítomen sám vyslanec americký
Cílím Vopíčka Tento zvlášlé zují
mul mi o oud zajaté 0 českých n

I íntcrnovunýi h Vyslance Voú'k

íesko-arsrick-
ý přehled

I

v- - —

ckou Školu pro výchovu v rafí
ckčm umění Není pochyby že na

jdou se snaživí h nadaní jídé kte-- í

ní nedají ujít tuto vzácnou pí
fžítost a přihlásí se

Krajan zciílel V sanatorium
Alejtandria La zešílel krajan

éteiáftvo V Praze ju nyní sinu

tno Pude li válku trvatí jcíli rok
pomřou tam lidé hlady Pruliotí

je strašná Jednou týdně se tam

dostává chleba který jest strašní
spatný a není téměř k jídlu 7 bíb

mouky se nesmi nic péci pouze z

míchané Nyní některé firmy ku

pují mouku z Holandsku která se

prodává v Praze kilo za 2 koruny
Hovězího masa kg fojí K í4') V

městě jsou vidět jen starci a hoši

mladší než J7 bt VAÍchní chodí

utrápení u na každém je vidět bí-

du a žal Odvádí se nyní i mrzáei

kteří nikdy nebyli uznání za scho-

pné nosili zbraň Na př z třídy
ve které studoval p Novota bylo
odvedeno ze (JO žáků 10 tak že jich
zbylo ve tíídé jen 20 Známý pro-

fesor hudby p Suchý byl rovněž

použilo tenkého u nejvýš trvan-

livého papíru jakého užívA !

v Ami'rí' i Iíbl Tím slovník

kt#rý ni dosinj byl dosti íiliým
tčžkým Hpiilíkem stul o polovíe
tenčím h zároveí lehkou knihou

jíž dne je možio ustavičné M

hon nosili v kapse Tuk příruční
dosud slovník stul se skuteční ku

pesním nyní právě bylo prove
děno jcílé další zdokonalení pruž
nou viizbou ohdýmí rohy TéU

(iružné řbistíeké vazby užívá se

dnes v Americe všeobecní na zá-

koníky příručky výpočtové n jiné
knihy jež odborník musí stále no

sílí v klipse Vzhled Jonášovo
slovníku slul si tím ještě elegant-

nějším

(Vna slovníku jenž má 7lí'l
stran zůstala pres toto opětně zdo-

konaleni beze změny $175 pošlou
MHr Lze jej dostatí li Pokrok
Pubi Co„ ím-i- y So i:j st o- -

inaba Neb

oíse Jandy povídku "Odjezd do
listí od Fr Wverky obrázek

života texaského z dob obéan- -

ké války pod názwn "Za otro
'kou svobodu" ol česko uun-rl-kéh-

žuniiilisly Jos J 'uin ty
'Dlouhá varta" obrázek z řilipiu
kého životu od M Maška jenž
vými vojenskými povídkami jest
čtenářstvu zde V Americe dobři

znáni dále obrázek báiské osa-

dy coloradské "Ve stínu šibeni
ce " nd Kraiit Peřiny Žertovná

část kalendáře obsahuje letos 2!)

vyobrazení a celou řadu znamení

fých vtipů K bohatostí výpravy

přispěly i roku letošního četné po

dobizny misích českých zaslouž-

ilých mužů a žen o nichž se kaž-

dý může dočistí v odstavci pod

"Vzpomínky životopis-
né k našim vyobrazením Pak ná

sledují zajímavé články a ku kon-

ci jsou poučné články stran balí

čkové pošty počtu obyvatelstva
bia vnícíi měst Spoj Států počtu

států a území ve Spoj
Státech několik českých písniček

poštovní sazby zákonité svátky v

Ijiiíí a j v (Vna jednoho výlisku
zde v Americe jest fiOc i s vypláče
nou dodávkou a jest k dostání u:
Pokrok Puh Co 1 1 17-- 1 ll!l So PÍ
St Omahii Neb

DEVÁTÉ VYDÁNÍ JONÁŠOVÁ
ANGLICKO-ÓESKÉH-

SLOVNÍKU

V pružné elegantní vazbě

Když v červenci 191 1 odevzdáva-

li jsme česko-ameriek-
é veřejnosti

h vydání výtečného "Anglicko-českéb- o

slovníku" od Karlu Joná-

ši' jehož sedmé vydání bylo roze-

bráno v rekordní dubě li) měsíců

netušili jsme že již v říjnu 1!M5

budeme rozesílali vydání deváté

Přes in příznivé poměry zaviněné

evropskou válkou a ztlumivší

příliv nových krajanů do

Spoj Států potřeba Jonášova

slovníku neochabla nikterak a po
1 1 měsících byli jsme nuceni ná

sledkem úplného rozebrání všech

zásob k vytištění U vydání nesmr
telné práce Jonášovy
Deváté vydání — tato číslice j

v česko amerických poměrech tak

nevýslovně vzácnou že mluví sa

lna za sebe řečí nej výmluviiější !

Dokazuje že Jonášovi podařilo se

způsobem skutečně geniálním vy- -

hověti trvalé potřebě slovníkové

dílem ideálně praktickým Jen
muž který sám byl přistěhoval
cem znal dokonale život u potře-

by krajanů přicházejících do té-

to nové vlasti naší u jenž záro-

veň sám tak výtečně si osvojil an-

glický jazyk že byl i svými angli-

ckými vrstevníky ve Wiseonsiiiu

uznáván za mistru anglického slo-

hu mohl tuk dokonalým způsobem
rozřešili těžkou otázku příruční-
ho kapesního slovníku o kterou
musí se roztříštit! nejlepší snaha

sebe lepšího jazykonalce —

Kniha jež jen určena

pro život může býti napsána je
dine mužem který cítil plně tepnu
našeho života a nalézal se stále v

jelto viru

Vydavatelství za těchto okolím

stí může své zdokonalovali úsilí

soustředili jenom na zevní tvar

výpravu knihy Velmi cenným zdo

koiuileiiíin bylo když ke slovníku

W'''- - J"'ž W V'Kmn vykHh
váií ohledné zacházení se zajat
českými Navílívíl fiemoenícc M

bory h všude docházel Hovořil

každým zajatcem dotazoval s

jich jak jsou stravováni mají li

snad nějakou stížnost a staral s

ihned aby byla učiněna náprava
I'ií jisté příležitosti prý dokonči

kterýsi důstojník srbský chtěl na
rnítat něco avšak vyslanec Vopí
čka nedovolil alty v průběhu vy
šetřování měl mít slovo kdokoliv

jiný vyjma zajatců a lidí jím nej
bližších Výpravu přivezla sebou
množství památek Každý obrátil
svou pozornost ke svému oboru —

Tak na příklad dr (íijčh sehrál a

zakoupil množství vzácných ture-kýc- h

srbských a jiných koberců

Skřivánek věnoval svou pozornost
vzácným mincím jakéhokoliv dru-h-

J 'říjíií mince řecké černohor-
ské a má dokonce mince z dob je-

sle před Kristových z dob starých
Kímanů Synáček obrátil pozor-
nost ke všemu Přivezl na příklad
šrapnelou' patrony pro Sokolovnu

a ty byly ihned vystaveny Jak
nám bylo sděleno bude snad upra-
vena výstava všech předmětů kte-

ré sem byly dovezeny J5udc to

hlavně střelná zbraň revolvery

pušky sečná zbraň šavle dýky a

jiné

Vyznamenání čeBkého malíře na

panamské výatavé v San Franci-sk- u

— Pan (' Vondrouš český
malíř z New Yorku byl obeznámen

řiditelem oddělení krásných umě

ni na pnnnmske výstave v San
Franeisku že byla mu mezinárod
ní porotou přiřčena medaile za

vystavená díla

Úspěch českého umělce — O če
skem umělci Vojtěchu Prcissijjovi
bylo již mnoho slyšeno Jeho jmé-
no v uměleckém světě vyslovová-
no je dnes h úctou a obdivem když
mluví se o grafickém umění V

těchto dnech jak "N Y L" sdě

lují povolán byl za instruktora w
Tcachcrs College na Columbia uni-

versitě a bude pro něho otevřena
zvláštní škola umělecká když po
čet žactva dostoupí číslice 18 osob
Dosud přihlášeno bylo jich 1G a
třeba ještě dvou žákú Za jeden
semestr platí se $16 tedy poplatek
velmi mírný když uváží se jak
důkladné může se jeden kuždý žák

vzuejat v umem vysoce cenném a
moderním Grafika dnes začíná si

dobývati v umění svého zaslouže
ného místa a zvláště pokud bar
votiskň se týče Department krás
ného umění na Tcachcrs ťollege
na zmíněné universitě na 120 uli
ci a Uroadway má po ruce množ
ství nádherných ukázek tohoto u

mění jako knihy h barevnými titul
nimi stránkami pamflety plakáty
pohlednice obrazy nástěnný pa
jiír a jiné Instrukce které budou
žactvu poskytnuty jsou jednodu
ché a praktické jichž může být ě

užito kreslicí malíři deko-

ratéry i učiteli Umělecký svět
volá po barvách jak praví se v

pamfletu umělecky provedeném a

skrze grafické uměni bude možno
docílit nejkrásnějších úspěchů
tomto snažení Japonci dokázal
v tomto směru mnoho V Arnerici

jediný Preissig český umělce upo
íornil nu sebo ivým uměním i

správa departmentu krásného u

mění neváhala jediným okamžiken
ZKknti lei a fiíeví U xv'š?ld tlllltc

Víank Palej jeden ze zakladatelů
české osady u Alexandrie Palej
jehož domov býval též v Orcgory
S D léčil se v sanatoriu t nervo-

sy i v minulých dnech vyběhl ze

svého pokoje a vrhl se na ošetřova-

telky načež svedl boj jeíté s jed
ním mužem jenž přiehvátal jim
ku pomoci kterého poranil nožem

a konečné sám těžce si nu těle u

blížil takže nyní nalézá se v lékař-

ském ošetřování Jeho mladší bra-

tr Edward dostal se na to do hád

ky s li Sokolským hostinským v

Alexandrii obvinuje jej že jest
příčinou nemocí jeho bratra při
čemž byl jím vážně poraněn takže
snad přijde o oko

Český hoch přejet automobilem
V New Yorku byla v min týdnu
velkým zármutkem postiženu rodí
na krajana Sochora zaměstnáním
kameníka když matku byla na ry- -

chlo povolána k zraněnému synu
jenž byl přejet automobilem na 71

ulici blíže I Ave Policistu na ry-'hl-

zjistil jméno řidiče a paní
která v automobilu seděla u poně
vadž zraněni hocha krajana So-

chora bydlícího nu TI ul blíže I

ave zdálo se vážné byl hoch vlo

žen do automohilu a odvezen ln

nemoeuce

Český mladík usmrcen — V

Chicagu událo se v min týdnu ne-- l

štěstí jemuž pudl za oběť život 1h

půl roku starého českého jino
cha Václava Košaře z čís 17211 již
Jefferson ul Pyl přejet těžkým

pěti tunovým auto truckem a na
místě zabit Košař přijel do Chi-

caga teprve loni počátkem červ-

na před vypuknutím války z Pra

hy Měl zde strýci! pana Josefa
Humla který vlastní v č 172'J již
Jefferson ul hostinec Pyl zaměst-

nán u firmy Fegtmcyer & Lumher
Co na Canal a 1S ul Pyl zdráv

a vesel a nejednou když čítával

zprávy z bojiště projevoval ra-

dost nad tím že včasným odjez-

dem do Ameriky vyhnul se vojan-čin- ě

Jenom to jej rmoutilo že

jak později se dověděl otce jeho
byl povolán k vojsku a poslán do

zákopů Osudného dne večer vy-

jel si na projížďku na svém bicy-

klu a za nedlouho přiběhl do ho-

stince páně líiimlova nějaký muž

a oznamovul že byl Václav právě
přejet automobilem a že odnesli

jej v bezvědomí do nedaleké Plah-níkov- y

lékárny Košař jel na bi-

cyklu těsně za vysokým krytým
vozem a na Canalport a 18 ul za

hnul Košař aby vůz předejel —

Pro vůz za nímž jel neviděl při

jíždět nákladní automobil a při za
táčce byl jím sružcu k zemi a pře-

jet Zemřelý jinoch byl spííbuz- -

něu též se známým sokolským pře-

dákem Jar Košařem Ve staré
vlasti byl mechanikem

Český virtuos na cello navrátil
o z čech — Pan Jos Novota

pražské hudební konserva-oř-

a virtuos na cello jenž se v

jředmin týdnu vrátil do Chicaga
í Prahy kde dlel po celých 7 let

i kde prožil také válečnou dobu

in pohnuté události tak bohatou

)ii své návštěvě závodu "Svor-tosti- "

vyprávěl zajímavé podrob-tost- i

o poměrech jaké nyní v

"raze vládnou t informace které
xidal budou jistě zajímat i i naše

SLIBNÉ ÚSPÉCHY MLADIČKÉ
ČESKÉ UMĚLKYNĚ MA-ÉENK-

KRYLOVÉ

(1'ůvodnl zprávu "rokroku"

Mezí pozoruhodnými úspěchy

četných éesko-umerickýe- h mla-

dých umělců u umělkyň zůstane
zuznamcuán fakt že první uměle-

ckou silou n čistě iiiiiťj itkýiii vy-

školením u bez sankce evropské
kritiky která pozvánu byla za so-Jist- u

ku koncertům proslaveného
('hicažského Symfonického (Tho-

masova) orchestru byla Češka

dcera českých rodičů zde v Ame

rice rozenu ale v duchu českem a

hlavně v lásce k umění vychová
ná

l?mělkyní tou jest mladická te-

prve šestnáctiletá Mařenka Krylo
vá jedna ze dvou dcerušek zná-

mého éeskťho virtuosa a kapelní-
ka iJoliuiriíra Kryla Jak čtenářům
tohoto listu známo dostalo se htar
ší dcerušce Krylové Josefcc vy-

znamenání že byla zvolena samo-

tným velkým Ysaycm za jeho ža-

čku a byla jím vzata do Evropy
do Ikdgie kde stala se nejenom ža-

čkou nestora světových virtuosů
na housle ale i členem jeho rodi

ny Válka která se lom rozpou-
tala a jako zhoubný požár převa-
lila se přes nešťastnou l'elríi pře-
rušila studium Josef ky Krylové u

Ysaye — pouze na čas jak sám

Ysay doufá

Nyní dostalo se i druhé dceruš-

ce Krylově Mařence která jest
znamenitou pianistkou podobného
vyznamenání tím že byla zvole-

na za sólistku na několik předse-zonníc- h

koncertu Chicažského

Symfonického orchestru dávaných
v některých velkých městech ve
státech IiIinoisu a Indiány Ncj-větší-

z koncertů tich byl onen
v Indianapolis předešlé soboty a

pak onen ve Springfieldu hlavním
městě Illinoisu na kterém obecen-

stvo které v počtu dvou tisíc hlav

naplnilo obrovský sál Státní zbroj-
nice připravilo mladičké virtu-

ose skutečné ovace

Mařenka Krylová která za prů-
vodu sedmdesátičlcrmého orche-

stru pod taktovkou dirigenta Frc-deric- a

Stocka přednesla obtížné a

velkolepé Lisztovo Concerto č 1

uchvátila obecenstvo svou brillaut- -

ní hrou tak že byla nesčetněkráte

vyvolána a nucena další koncertní
číslo přidati
Pan Kryl hodlá dáti svým dce-

ruškám nejlepší vyškolení jak jen
možno a ihned po válce chce se s
nimi odebrati do Evropy by do-

vezl Josefku zpět k Ysayovi a Ma-

řenku odevzdal k dalšímu odbor-

nému studiu některému z ne j vět-
ších světových virtuosů a pedago-
gů Vzhledem k úžasnému vroze-

nému talentu obou dívek a jejich
hluboké lásce k hudebnímu umění
i k této okolnosti že rodiče jejich
chtí a mohou jim dáti vyškolení u

nejlepších mistrů světa dá se o-- 1

eekavati ze naděje v dívky ty
skládané každým kdo jejich dosa
vaduí úspěchy sledoval nezůsta
nou nesplněny a že jména jejich
xařtti budou v seznamu českých u
meleň kteří si o chvatné rozšířen
českého jména dobyti nejvčtšíeh
zásluh a při tom se pokryli vavil

ny usnutu a slávy

Čciko Slovanská lékaříka vý
prav doma — MN y U" sděli- -

ty že v pondělí m t íťastně na
vrátila se česko slovanská lékař
ská výprava Výpruvé dostalo e

nadšeného uvítáni Trvní ávště-v- a

HíťieU oitm Sokolovně a Ná-

rodní iUtdoU V prav ováni neby
lo konce Mluvila ti řesti nej

PROČ SE DÉTI MAJÍ DRŽET
VE ŠKOLE

Statistika vybraná ze školní ú- -

řadovny Spojených Států nu Pa- -

namu Pueífické hvětové výstavě
Jak jest užitečtio dětem dodčluti
Hve stintie — Atlc udivam něko-

lik číslic které jsem vybral ze
školní úřadovny Spojených Státfi
na světové výstavě v Sun Franci
sku a jež by měly vzbudili zájem
nejen u rodičů ale u každého ho
ba u dívky školního stáří (o
etyn roky ve škole přinesou —

Mzda dvou skupin občanů:

a

-

éiii
V Stáří II let $ 200

V stálí Pi let 250

V stáří 18 let 350 iíUll
V stáří 20 let 475 7ro
V stáří 22 let 575 1000
V stáří 21 let 600 1110
V stáří 25 let CM lr5o

Mzda za 11 rok či $5112
Mzda za 7 roku $7337

Všimněte si že ve stáří 25 let ho-

ši kteří mají lepší vzdělání dostá-

vají o $D00 více roční mzdy a už
zit sedm let dostávají o $2250 ví-

ce než hoši kteří nechali školu v

čtrnáctém roce a dostali mzdu za

jedenáct let

Jest tedy záhodno aby děti cho-

dily do školy jelikož každý den
strávený ve škole přinesu dítku
jf'J02 Zde mánie důkaz:

Statistika ukazuje žo dělníci
bez vzdělání průměrné vydělají
$ř00 ročně po 10 let úhrnem $20- -

OOO

Absolventi vyšších škol průměr-
ně vydělají $1000 ročně po 40 let
úhrnem $10000

Toto vzdělání vyžádalo 12 let
školní práce po 1H0 dnech ročně
neb úhrnem 2100 dnů ve škole

Když tedy jest žák 2100 ve ško-- e

a přidá se $20000 k jeho život

lamu přijmu tuk mu každý den
školní přinese $902
Dítě které zanechává školy po

11 letech a vydělá méně než $)01i
leuně ztrácí peníze ulit noilélú je
Se vší Úctou

I' M Pawienee dozorce

CbirkNiin Neb

mí

odveden Po ulicích je vidétí spou-

sty raněných vojáků Někteří se

neustále třesou neboť v hrozných
bojích byl jejich nervový systém
strašně rozrušen n není naděje na

jejich uzdravení V Praze je vět-

šinou uherské a pruské vojsko
kdežto čeští vojáci byli posláni do

1'Iht Klofáč je vězněn prý v

trestnici na Karlově náměstí V

Národním divadle se asi 4 měsíce

nehrálo Noviny jsou neustále kon- -

ťiskováiiy Párky a uzenky jež
dříve stály ů kr„ stojí nyní 10 kr
Půllitr obyčejného pivu je za 21:

haleni plzeňského za {( Iml Mno

ho osob bylo již v Cechách odsou

zeno k smrti přemnozí na dlouhou
dobu do žaláře Pan Novota jel z

Prahy přes Německo a líolundsko
Na holandských hranicích podro
bili němečtí vojáci jeho zavazadla

přísné prohlídce Každý papírek
mu vzali i noty poněvadž se o

bávali aby nepropašoval nějaké

zprávy o situaci v Pakouskii Ta-

ké pas mu vzali a teprve na zakro
čcuí velícího důstojníka mu ho

''i' i ii i

vraiiii i uoucruamu vyplul pan
Novota 18 září lodí "New Amste-
rdam"

Úmrtí starých osadníků: V New

Yorku zemřeli Paní Eleonora Va-

něčková v stáří 71 roli Narodila
se v Kraskové kraj čáslavský a

do Ameriky přijela před 12 roky
Paní Antonie lírejchová ve věku
liÓ roků Pylu rozena v Malešově

kraj čáslavský a do Ameriky při-

jela před '11 léty — Anna Hlavá-

čová v stáří 72 roky liozcna by-

la v Kutné Hoře v ("'echách a v

dlela 49 roků — V Chica-

gu zemřeli: Jan Vaň ve stáří 77

roků Narozen byl ve Velkém Ou-jezd- ě

kraj rakovnický v Čechách

a v Americe dlel 4r roků — To

máš Liijěar v stáří fiU roky Naro
zen byl v Purczi Drašické Přezí

kraj písecký v Čechách a v Ame

rice dlel 27 roků — Josef Nádvor- -

nik v stáří (iO roků Narozen byl v

Xněté kraj čáslavský v Cechách a
v Americe dlel 2Ů let

PÍSEMNICTVÍ

Kalendář "Amerikán" na rok
1010 Třicátý devátý ročník toho

uejstaršího a nejlcpšího česko u

meríckého kalendáře jenž právě

vyšel nejen důstojné řadí se ku

svým předchůdcům nýbrž jo ještě
ve mnohém ohledu předčí 1'pra
va jest vzorná a co se týče obsahu
nemohl býti skutečně lépe volen

žádný než jaký je právě v letos

nim Amerikánu Část první vypl-

ňuje povídka "Nepřítelkyně mu

Žů" od M Folkové líéloblavé do-

plněná zdařilými vyobrazeními

"Perný deu pana Paciánka" hi- -

STROJOVOU PUŠKOU

Kutitrfi tátu hli thutaveiiA v +

ČETA VOJÍNŮ FRANCOUZSKÝCH OPERUJÍCÍCH SE
i mlkteiii k nakupováni ta vebulho dřiví jent

I česká dfevafská ohradafT

Chicago Ltutiber CoM f

na 14 Mare} ul Qmihi Nib
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IJtiJuui m:t1 lišili! 1' Js tlVtAlI V Mll lt

připravovaný vpád Tentona a ji-

ných pdrtbitptťch Itylu vypra-
vováno nihiihíi i utrpení 4jtl it

řký U V StUkit a tv puh
kiíď ptin-i- Mt4 byli

pinkytnuu ktítjry naivní ni

kterak ttrbvU pok}tmiti tu ie
thvtťťuoa a ! pi tiA!U4ř N

fúi lij íi jtHHíta jk vy
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jrt t4tilv H it f l títktí

ÍAty Cr hy IVprv vypr '

k4 potiirU im u tk t lota Ir

Ulil uUla ivUžtá tirbvU inu

výeii sliiiuMitmi dktnr v 4h

Imhuí )itf uvalit H nimi )
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? Viíclnv Koiík
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