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20FeullletonNárodnost a církev všichni kteří mníte býti Čechy

vytrhávejte plevel a zašívejte se-

meno zdravé jež vypučí poroste
a uzraje pro bobro jména české-

ho Zasévejte semeno zdravé —

zakládejte české školy — pěstujte
semeno zaseté — vydržujte české

školy — a až toto uzraje starejte
se by vykonalo svůj úkol by by-

lo ku prospěchu lidstva ne pro
okamžik nýbrž trvale Dokijd
česká škola v Americe má trvání

dotud český živel zde žije!
Alía

Pfepořáclicy fater
příčinou NEČISTOTY KRVE

Játra se regulují používáním

Dr Augusta Koeniga Hambarger Tropfen

čími se krev zčistl a nabudeme
opětně zJravi

JTOIIIV BOEKHOFP
VELKOOBCHODNÍK d42tf

Víme již dávno že každý kdo

dobrým katolíkem má být musí
vše věřit ať to psáno neb není
ať to černé neb bílé co církev
mu podává Však kdo jest ta
církev kteráž to podává jest to
kněžstvo nebo věřící? Nu toť
se rozumí že kněžstvo noboť je
posvěceno a svatým duchem na-

dáno věřící pak jsou tou hybnou
služebnou hmotou tím materiá-

lem kterým se poroučí pohazuje
dle libovůle církve — kněžstva
Poněvadž to církev vyřkla že

Jan Nepomuk je svatým tedy ne-

sluší pátrati dále pochybovati o

tom uvažovati o tom co praví dě-

jepis neb zdali vůbec žil neníli

omylu v létech aneb zdali ty di-

votvorné skutky provedl které se
mu připisují tnůželi to obstát

před soudem rozumu (poměr ro-

zumu k církvi jako 1 : o) na
tom nic nezáleží svatá církev to

vyřkla a ty nábožný katolíku to-

mu věř a nepochybuj sice milý
synu oněmíš nebo ti ruka upad-
ne! Každé náboženství nebo víra

jest zotročující zatemňující ať

již má tato název katolické pro-testans-

aneb jiné — avšak hie-

rarchie katolická jest a byla v po-

předí všech těch útisků a za tem
Sování lidstva Ona jest kolébkou
těch různic a nesnášenlivosti kde

jest samovládkyní v té které zemi
Štěstím pro národ kde takých
růzností nestává Čechové zažili
toho plným douškem a dosud po-

hár ten není úplně prázdný
Kněžstvo učí: víra vlast a ná-

rod! víru na prvém místě uvádějí-
ce — ta přináší dobré živobytí
ale národnost až na místě posled-
ním neboť víře na této mnoho
nezáleží jest jí to lhostejné odří-kávají- li

se litanie po německu po

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-11- 5 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon $05

Nejlepli druhy Jaké v trhu k dostáni Jsou mám na skladS Prodávám Je na quarty 1 gallony

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
prodávají ve velkém

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní —Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží —Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovské zboží

12l9-'22- 3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co
23 TETTEE rciajitel

V8:f

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8

METZUV s PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém MAT7Í1V lAÍdlí Objednávkám věnuje se

západě za nejlepší uznaný 1" v IxUY lvLd IY (zvláštní pozornost

nejlepSí pfidy zahraflDiCecí

téméft sa babkul
Blfzko mSatikých hranic Omahy ia

U800 Hlaste se hned dtMbl3ml
Hlckg m Board of Trade Bldg

Omaha Nebr

PŘl SVÉ NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY

—oeopomeBte navStívitl- -

MOORISH CAFE
ZAHRADU A RESTAURACI

na východní Mldway

Lep&ího obsloužení a tak levně nedo-

stane se vám nikde dt94n3

Všechny krajany uctivě zve

Chas Stlller

DrÉ s ptoM vozy

DO TEXAS

Vágnerovy Bnífetorč spací vozy a volné

jononové vozy na všech vlakácU

Nejlepší dráha do všech míst

Kansas Indiánském území Texasu
Mexiku a na Pacifickém pobřeží

Jde přímo do

"iLon Sherman Sroenviň

Lallas RWortbHillsboro
WaxahacMeWaso Templ
ítelton Taylor Gainesv2l0

Lockhart
'
Eenrietta SasMarcca

La Qrango £entc2 Alrarado

mm% GMVESTON AUSTSN

4 m ijOTia

Obrazy
K dostání za hotové u Pok Západu

Jan Amos Komenský podobizna vě
blasnčhe našeho zakladatele moderního
školství —Cena 50c

Hus před koncilem Kostnickým Sní-

mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena $100

Kristus před pilátem snímek obrazu
znamenitého díla věhlasného malíře
Munkacsyho ve svétlotisku velkosti 21z
28 za 25c

Hus a Žižka krásné dva litografované
obrazy představující české velikány
Husa a Žižku hodicí se pro spolkovéa
veřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady 9100

Ladlmir Klácel věrná podobizna to-

hoto věhlasného amerického svobodáře
Cena 50 centů

Bojarská svatba krásný barvo tiskový
obraz od ruského malíře M Makowsky-h- o

cena 50c

Kolumbus na král dvoře gpaněN
ském snímek znamenitého díla Dejvý-tečnější- ho

českého malíře Václ Brožíka
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
965000 a chová se v Metropolitan Museu
umění v New Yorku

Návrat Napoleona Moskvy Překrás
ný barvoflsKÓvf obraz představující
uprostřed Napoleona v čele řady důstoj-
níků v pozadí řady vojska a za ním záři
hořící Moskva Nejznamenitější to dílo
znamenitého malíře Meissoniera 50c

Z výstavy koni Snímek zdařilého
obrazu Rosy Bonheurovy 50c

Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla V

Praze úchvatná výpravna báseš Svato-

pluka Čfcha "Lešetínský kovář" Lí
ceno v ní otrými tahy ponémčování
íeských dědin cizozemskými fabrikan-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje snahám
a zuplatf vzdor svůj livo-e-

neboť za pončmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseH psaná v slohu lehkém a přece
úchvatné zajímavém spůsobila veliký
rozruch Vžak ten trval na krátcel
Vláda ji skonfiikovalat Jen nčco málo

výtisku před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
te přijdem vstříc přání každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v
plném zněn! konfiskovaného vydání
A v očekáváni tom jsme se nemýlili
Během prvého roVu rozebráno prvé vy-

dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší (Správě a větším formátě nel
bylo prvé BáseH tvo?í kniha o 88

stranách a prodáváme ji po 25c t Do

Čech se zaručením za 50c z druhého
vydání (ana kniha valně těžší) ta 65ct
K dostáni za botové a

Pokrok Zárwda
Omaha neb

Blíží se podzim! Jaký vábný
význam má pro nás Nebrasčany
toto slovo I Blíží se podzim

jasnými a čistými dny kdy hřející
vzduch bude ochlazován jemnými

větérky a lehce ševelící listí za-

hradních stromů v podvečer bude

nátn šeptati abychom těšili se z

toho podzimu a jej využitkovali
než přikvačí královna Zima odě-

ná v lesklé sněžné roucho vloč-

kové!

Přijde podzim! Zdaž vtírají se
ti milý čtenáři různé myšlénky
do mozku jež mysl tvou uvádí

do minulosti v uplynulé jaro a

ku konci se chýlící léto? Zdaž

vzpomínáš co mohl jsi vykonati
na jaře a nevykonal jsi zdaž

vzpomínáš co bylo povinností
tvou vykonati v létě a vykonati se

zdráháš? Jest toho zajisté mno-

ho!

Jaro tvého života uprchlo léto

tvých činů odlétá a podzim vzpo-

mínek podává ti ruku ku své ná-

vštěvě

Slyším v ševelu těch listů stro-

mových že i náš život český v

Americe vítá podzim a činitelé je-

ho nutí ku přemýšlení o minulo-

sti Uplynulo jaro našeho národ-

ního života aniž by v něm byla
aspoň část jarých činů provedena
ulétá našemu životu českému lé-

to aniž bychom klidili úrodu za-

setého semene a nastává podzim
kdy sčítán má býti výtěžek práce
jara a léta Jako rolník na jaře
seje v létě žne a na podzim mlátí
tak i náš národní život v jaru své-

ho trvání měl síti v létě své čin-

nosti měl kliditi a na podzim mlá-ti- ti

My na jaře nesili v létě ne-

klidili avšak na podzim mlátíme

přec Nediv se čtenáři! A třeba
to nebyly zlaté klasy bohaté úro- -

střelci na svítě Střelci tito obyčejně nosí

dy jež mlátíme tož mlátíme
slámu lichého mluvení z níž

tu a tam nějaké zrnko výživné
přece se vytluče My Čechové

jsme již všelikému mlácení zvyklí
třeba jsme dosud neuvykli setí
Mlátiti jest také pohodlnější než
síti neboť možno mlátiti hubou

aby zakryta byla v proudu li-

chých řečí nicota našeho veřejné-
ho života Uvykli jsme již tomu-

to mlácení že těžko bylo by mu

odvyknouti a tak nepochybně bu-

deme mlátiti takto dále aniž by-

chom něco užitečného vykonali
dokud nenanejde zima našeho
českého Života jejíž mrazy spálí
kořeny česko-americké- stromu
tak velkými nadějemi před léty

zasazenéhol

český život v Ameiicet Jak
pěkně zní tato věta a jak hluboký
význam skrývá se v těchto třech
slovech I Vzpomeňme si s jaký-
mi nadějemi a touhami vkročí

každý Čech na půdu americkou a

vzpomeňme po té jak vysláví se

týž po deseti létech S úmysly
nejŠlechetnějšími a láskou k

mateřskému jazyku vstupuje na
tuto půdu svobody s láskou

cizím živlem zde Žije
a lhostejností k mateřské řeči
té'něř každý zde umírá! Smutný
to věru výsledek českoamerické

veřejné činnosti! Avšak ještě ne-

ní pozdě ještě nenastala zima
ba ani ne podzim českoamerické-h- o

života My můžeme ještě síti
vlastenecké semeno na podzim
jel dle zákonů přírodních vydá
větší užitek svému pěstiteli ne!
temeno jarní Ještě jest dosti
času ka zorání půdy v našem ži-

votě jest i dosti času vytrbati
všechen plevel na roli národní se

vyskytující Protož pracujte rj

Omaha Brewing

vyrábí

Farmaření r Colorada a New

Mexiko

Denver & Rio Grande dráha
"scénická to dráha světová" vyda-

la {Ilustrovanou knihu o předmětu
výše zmíněném kterouž pošle
ochotně a bezplatně na požádání
každému farmeru kterýž si přeje

přesídlení Knížka tato poskytuje
velmi cenného poučení o hospo-

dářských ovocnářských a dobyt-

kářských zájmech oné krajiny a

měla by býti v rukou každého
kdo si přeje seznati spůsoby far-

maření se zavodňováním Pište na

S K Hooper G T & P A

Denver Col 95x1 o

Ass'n Pivovar

výtečný ležák

KUPTE SI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J J Havelky
Z Chicaga do

Bodenbachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA
- Lake Shore & Mtcblsran Southern

Depot Chicago 111

Též obstarává pollllíní za nejnUit ceny
EU4 Van Bureo iSt Boom 4

HOVORNA

Pouze dotazy plným jménem tazatele opatřené
dojdou povšimnutí a odpovědi Dopisy
nepodepsané a anonymní n leznou

pobodlaébo místa v koJl

LYLE Oklahoma Prosím
sdělte v Hovorně kde by byla ško-

la k učení se parnímu inženýrství
2 Též žádám byste sdělili jestli

vydáváte váš časopis jednou týdně
Frank Krejžek

Odp 1 Nevíme o žádné škole

kde by se výhradně vyučovalo par-

nímu inženýrství však v každé

vyšší škole vyučuje se fysice čili

silozpytu a tu mezi jiným též par-

nímu inženýrství Máme za to
že hospodářská kolej v Ames

Iowa neb Manhattan Kansas v

tom ohledu poskytuje tak dobré

vyučování jakého kdekolivěk na-léz- li

lze 2 Týdenník nevydává-
me '

LITERATURA

Hospodář Posledně vydané
číslo rolnického časopisu "Hospo-
dáře" rozesýlané minulou středu

obsahuje na 32 stranách řadu vý-

tečných článků do všech oborů

hospodářství amerického spadají-
cích Zmínili jsme se již častěji o

tomto výborném hospodářském
časopisu jenž měl by býti čten v

každé českoamerické rodině a tvr-

zení toto nelze jinak než opakovati
po vydání každého čísla neboť
redakce hledí k výpravě Hospodá-
ře s takovou svědomitostí jakou
žádný časopis podobný nemůže se

honositi K různým Článkům pojí
se zde i četná a výtečná vyobraze-
ní jež doplňují velmi pěkně cen-

nou čítači látku Hospodáře Kdo

z krajanů chtěl by se na tento

nejlepší hospodářský list předpla-tit- i

nechť zašle $100 jako celo-

roční předplatné na adresu: Ho-

spodář Omaha Nebr

Národní Album — ve svém právě
vyšlém sešitě 17 přináší v uměle-

cké reprodukci skupiny podobizen
dramatických spisovatelů Fr A

Šuberta Jos J Kolára a Frant
L Stroupežnického publicistů
Srba Zacpala Sokola Turnov
ského a Hovorky malířů Sequense
Scheiwla Wachsmanna Hellicha

Lhoty skupinu representantů
evangelické církve mezi Čecho-slovan- y

podobizny buditelů Mar-

ka Hanky Chmelenského Zieg-ler- a

a hrab Kašpara ze Štern-

berka atd "Národní Album" jak
z dosud vyšlých sešitů patrno
sleduje přesně hned z počátku vy-

tknutý cíl seznámiti nás s českým
světem s lidmi hrajícími v náro-

dě našem ať v tom ať v onom
oboru vynikající neb pozoruhod-
nou úlohu Jest na bíledni že

publikace taková jest velice zají-

mavá Pro široké vrstvy lidu
Českého kteréž právě nemají pří-

ležitost osobně znáti a setkávati
se s těmi jichž jména často nalézá
v časopisech a pod tituly knih a

pod jest svrchovaně ínteressant-ní- m

poznati také osobu dotyčnou
takořka tváří v tvář Při tom
všem "Nár Album" má a bude
míti značný svůj význam kultur-něhistoric-

jejž teprve pozdější
doba platně bude moci oceniti
"Národní Album" vycházející
nákladem Jos R Vilímka v Praze
v sešitech po 40 kr doporučujeme
co nejlépe svému čtenářstvu

Mi své důvody pro to Pan Wm
Vent t Ashland Wls podává násle
dovnf důvody pro své vřelé schváleni
starého švýcarského bylinného léku
Dra Petra Hoboka Po minulých 14

roků byl jsem soužen reumatismem a v
posledních pěti letech neduhem ledvin
Lékaři mohli mi Jenom na čas uleviti
ale vyléčit i mne nemohli Asi před dv?

mi roky zvěděl Jwtn o starém ivcýar-ské- m

bylinném léku Který byl velmi

vysoce odporučován Počal jsem jej
niívatl a jsem iťasten ie mohu sděli-

li ie mne s obou neduhů vyléčil Dnes
Jsem tdriv a silen— ani stopy po mých

bývalých chorobách nezůstalo Jet
tedy překvapující promlnvlmli při kaz
de příležitosti o Dra Petra Boboko
dobré slovo? "8 potěšením tvrdíme ie
léky Dra Petra Fahrneye t Chicaga
111 třií ae v naiem místě vzácné po
věsti"

Předplácejte svým přátelům
"Hospodáře" do Cech pouie
1150 rvtaě

SKUPINA BOERSKÝCH STŘELCŮ
O Boerech se praví £e Jsou nejlepsími

u seue pasy pine naooju sir t reaeriK ř orestier-waik- er novy velitel briti
ckého vojska bojoval proti Zulům Kafrftms Mahdistftm

Densmoro psaci stroj
jest nejJednoduSSÍ nejtrranliTejSí

nejlehčeji pracující a méně správek

vjža lající než kterákoliv jiný
V závodu Pokroku Zápido pouiivá e ní kolik

DENHMOKE psacích tnJn Jit po kolik rokt to
k úplné npukoJenoHtl Kaidsmu kdo by (I přál
dokonalý stroj tenkými piímenaml aneb pouie
Jen anglickými mulem UENSMOKE co nejlépe
odporuUU ůtítímlO

Pllte al o llluatrnvan? clrkuláf kterf I obdr-
žíte úplni xdarma od

UNITED TYPEWRITER & SUPPLIES CO

NEW YORK CITY OMAHA NEBR

Ilambursko-Am- or akciová paropl spol

Přeplavní ceny:
Pe parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai a

I New Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku

Po parolodích expreunfeh
pravidelných„ „
Union linie
Baltlmorské Hale t B

španělsku neb v češtině jen když
obchod kvete a denáry přibývají
to dostačí Dokavad národ český
se nevybaví ze spárů kněžstva ka-

tolického dotud bude rakouskou

vládou utiskován a nedobude si

samostatnosti Hierarchie kněž-

ská a vláda rakouská jsou neroz-

lučnými jedna druhé pracuje do

ruky: proč pak láteří katolický
tisk na svobodomyslné Mladoče-chy- ?

Víť on dobře že přestali
býti slepými nástroji a podporo-
vateli kněžstva a proto jim spílá
gregrovských helvitů Patrně

jest helvitúm vlast a národ na
místě prvním! Ať se pokusíme o

podnik jakýkoliv církev či kněž-

stvo hned vystoupí a volá: My
budeme vás podporovat až potud
pokud víra naše (my) nebude dá-

na na přetřes a nepoškodí se

zájmy její (naše) jinak vše bude-

me bouratí a proklejeme vás až

do horoucích pekel I Kdo rozluští
k čemu tato třída darmožroutů

existuje? Ta chátra benediktin-

ská vypravuje pohádky o prchli-
vém starém Jehovovi jak slunce
zastavil k vůli kramářskému a

vraždivému národu jak obětoval
svého jednorozeného syna zlobě
lidské Tím a podobným by
ovšem lidstvo mnoho neztratilo
ani nezískalo kdyby kněžstvo
chovalo se v mezích slušnosti

pravou vírou vytknutých
Vltavan v Montgomery Minu

Buďte tlil
a užívejte Chamberlainuv lék proti
kolice choleře a projmu vleni bole
tem žaludku a veškerým nepravlde'
Boalem vnitřnosti Vyléčí tldjr

Vyléčím koktáni
Rimnn: WrJrdnt tfkarl v Omaae

FoarobaoaU sdarwa Mra VaatWm
imn 4BMIU4cúZIaT5av

128 00 13860

12700 13650

2700 136 60

iltimore 12700

159 EaiiolH Střetl CHop Ul:

Ohledně přeplavu hlaste se

HAMBURG AMERICAN LINE
(en irad Kei Torti31 Emaíta? polet noU

Paroplav Spol
Scv-nĎmsck- dho UoKdu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 13 hod a 10 minut

-- "Sfea3 Ifplwnl ceny
Po parolodích expressnfch s New Yorkn do Břemen 13000

pmldelnýcb f " " t28O0

" " expreainfch t Břemen do New Yorku 13650
" " ' "pravidelných 1 13400

HLAVNÍ CftADOVNA:

OEL-HICEE-S $c CO-- -
O Eroadway "fcTsw 7ex3c

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

Čechové a jejich zipas
o samosprávo

Nákladem Pok Zip vydána byla
Sroíúrce přednáška pod výše uvedeným
názvem kteron připravil p L J Pai-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a opravil pak pro mě-

síčník Midland Monthly Ten to český
překlad přednášky tvoří brožiirka M

stránek obsahující vyobrazeni Jana
Husa Jana Žilky Jana Amose Ko-

menského a Josefa Junpmana Cena

pouie lOctFeba v kolkách Dva sešity
nrVíčníkn Midland Moathly obsahu
ileí tntéi pfedsáška v anrličině M
Vácto Pokrok ztfwdM

Osiaka flek
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