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Už jen pro ty dtli když už

ne pro nic jiného SáhnČte po
dobré Cctké knize kterou vím

podává čeikó irdcc cítící a trpící
a vámil 1'odává vám ji český spi-

sovatel jakých nemnoho dobrý
učitel a přítel vidy nejupřimnč)
li

POMNÍKY
žulové a mramorovo

Frank Novák
1413-1- 5 So Utři St Omaha Net
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Velký m k 1 ] krtanA pticit a umřena KupU
11 pomník v Omaxo Co nhcAhle zapIaM

v lim víco duí Centu

zábavy přítomno bývá tolik lidí
že již pouhým dýcháním takového
množbtví vzduchu na své čistotě
ztrácí a dýchání ztěžuje ani o

kouření nemluvě
Nikdo neupře Že zdraví —

oejcennější majetek člověka — v

takové místnosti nezíská ZakaŽte
kouření při tanečních zábavách

zakaŽte ho tím přísněji na koncer-

tech a dívajíce!) Urovnejte taneč-

ní pořádek a nedovolte úmorné a

často neslušné stálé tančení do
kola Nedovolte přístup podezře-

lým neb nepěknou pověstí zná

mým lidem kteří nedevedou pro
mluvit! pět slov aby Iři z nich

nebyly buď oplzlé neb sprosté
nadávky Nedovolte neslušné tan-

ce napilých a opilých k tanci

nepřipusťte — Pouze jen několik

nejhlavnčjších pokynů a vyhovíte
li jím potom při náležitém větrá-

ní a pořádku budou vaŠo zábavy
znenáhla více a víco oprávněny k

tomu hrdému nyní až přespříliš
zneužívanému názvu -- skvělý

ples!

K' Hostinec Julius Treitschko
obchodník Importovanými a (lomícími

viny likéry a doutníky $

se vám o tom jistě zdáti A vr-

cholem "ušlechtilého" obsahu

bývá příloha: Kníže hor Kiilo
Marino Marinelli atd Netřeba je
ani jmenovat! jistě je všechny
znáte i ty časopisy v nichž pc

doboá "díla" vycházejí
Žel jen že ještě doposud tak

velké procento našich lidí duši

svou četbou listů takových otra-

vuje a vyjádříte-l- i se proti krvá-

kovému jich směru učiníte si ze

Čtenářů jich nepřátele —

Druhá věc která přispívá též

k odcizování naší mládeže jsou
naše zábavy
ftekněme si předem: Máme ja-

kých slušných zábav? Máme

místakam mohli bychom si zsjít

pobavit se slušně a příjemně a

rozejiti se a tím pocitemže prázd-

ný čas avůj strávili jsme ne-l- i

užitečně tož aspoB bez óhony na

svém zdraví a své dobré pověsti?—
Ne takových zábav a míst nemá-

me či víte vy snad o nich?
Vezměme do ruky časopis a

pátrejme po místních zprávách—
Skvělý ples — velký ples —

velkolepý ples — pořádá sbor ten

a ten Přijďte do "ple-

sové' místnosti v 10 hodin Míst-

nost přeplněna a vzduch prachem

zvířený vlhký a kouřem tabáku

znečištěný těžce jest k dýchání

způsobilý Lapáte několik minut

po vzduchu než zvyknete strašné

té atmosféře a když jste byli po

někud přemohli první dojem roz
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i 'hlížíte se kolem kde uzřeli byste
něco z té "skvčlosti velkoleposti"!

„r
st

Však jaké zklamání pro neznalého

našich poměrů Místo skvělého

plesu najdete praobyčejoou muzi-

ku jaká v Čechách bývala mezi 8
nejaižšími vrstvami pří flašinetu

Časové úvahy

(tMRoJ V filřrba)

b oevledoírrí zájmem pročítám

kipitoly p Jana Havlasyaz hlou-

bl srdce louhluím a jeho přímými
liccavitk dobře mínínými alovy
a pokyny Nái Česko-americk- ý

Život potřebuje nápravy a to ná-

pravy brzké a důkladné nemáme

ti y ocjkratlí době utonout! v moři

cizinství

Jíme prý oiudem určení k tomu

abychom zda zanikli aby naSe

řeč zde vyhynula I'řizncjme te
ale hned předem kdo vinen je

tím oiudcm? — My tamll Každý
národ do jiité míryiám rozhoduje
nad ivým osudem každý jedno-

tlivec lim ai zhoriuje nebo zlepiuje
svój oiud
Hlavní zřetel obraci ae dnea

ponejvíce k natí mládeži jež ae

uám očividné1 odcizuje A není

hlavní příčinou toho anglické

vychování je to spiíe naSe neteč

noit nái ipolečeniký Život naSe

zábavy jež mládež od náa odpu-

zují
V každém místo' tetkáváme le n

krajany avými ze vScch krajů
Čech ze všech tříd společenských
a lidmi se vzděláním značným i

bez ního PříÉli jsme sem velkou

včtiinou v honbfi za dollarem a

dosažení toho dollaru zaujímá
naSe mysli tak že po včttioč

nejsme ani již schopní lepEl my
Henky Jen poslecbnlte ty naše

rozhovory Slova hrubá často až

nejsprosttího kalibru a nadávky
ponižující a hnusné používají se

v těch rozhovorech zcela volné beze

studu a ohledá Mládež zde zro-

zená rozumějte inteligentní
dostavil vzdélání na vyslícb
školách anglickýcbv nichž ovfiem

vedena jest k chování co nejvybra-nějiím- u

a slušnému taktu spole-

čenskému s hnusem musí se

odvraceti od těchto drsných a hru-

bých způsobů
V češtině nebyli naši mladí

intellígentnějŠílidéať už jakoukoli
vinou naučení mnoha lepším vý

razftm a i když někdy by jich
užili dostane se jim za to úškleb-k-

a potupného názvu "brambo-

rové šlechty' A ježto pak se jím

protiví ta hrubá pouličoíobvyklá
mluva česká užívají raději angli-čin- y

Je sice naše česká řeč krásná

a snadno se v ní dá všechno vy

jádřiti ale v našem obecném

hovoru znešvařeoa jest sprostýfhi
hrubími a cizími slovy

mochod valčík zřídka kdy polka
nebo kvapík a jiné tance kolové

sou jedinými čísly tanečními s

nimiž na "skvělém" plesu se

shledáte Ani stopy po vděku- -

plných tancích řadových a skupi-

nových a místo ušlechtilého

pružného a oku lahodícího držení

těla spatříte potáceti a motati se
ÍAL5AH Iv záhadných a velmi často smysl
--PUCE

ných pohybech polo nebo na-

dobro opilé tanečníky a nejsou-l- i IJÚL

Zkušenost nikoli pokusy dokázána byla účinnost SEVEKOVA

BALSÁMU ntO PLÍCE Důvěřujte 'čku vyzkoušenému Scverův

Dalsám pro plíce se vždycky osvídiil On vás jisté vyléčí

JhIc-1- 1 Btižciil kašlem iiastiieníni bolavým
lirdlcm chorobami prnou a plic vezméto

Severů v Bal sám pro plíce
n dosáhnete vyléčení Cena 25c a 50c

eští přetíženi lihovinami aspofi
činí takový dojem Mnoho bylo
iž napsáno na obranu a mnoho i

proti tanci Žel jen že vše co ns

obranu tance měl býti kdežto
Uliti Mift O"

MtlHlttltlMM'

všechny důvody čelící proti tanci tStt4'( HHt ttttH9

jest kritika neesthetického tence

jak nyní všude jest "pěstován ' a

sprováděn Zůstaňte pozornými a
"Hfdm let jacm pokaKlával VScchny lék v jiJ5Jhii užíval zfmtaly bc víaled-k- u

a jlí Jacm jKJžbýrat tiadéjo na uzdravení Uúyl jcm pouíil Hcvcrova Jtalaáinu

pro plíce Nyní u nckaSlu a cítím c lic nežil kdy před tím"
Afidrcw Chaloupka Klpliní Ohiomi ftywiuanestrannými diváky při některém

tom "skvělém" plese a shledáte

že ušlechtilé zábavy není na něm

ani za mák naopak že je to

místo mravní charakterní a Často Nechuť k jídlu—==

i tělesné zkázy A co vlastně ji-

ného můžeme očekávati od tako

vých zábav kde jediným a nejdů

ležitčjším dílem jest ten vttmohou

cl dollar jemuž obětuje se sluš

Uzdvihnete břemeno?

Zajisté ne jestliže jjte stiženi nčjakou

chorobou ledvin a následkem toho jste slabí

v zádech Varujte se nemeci lirightovy k

níž vedou i nepatrné choroby ledvio jater a

mřehýřc Orgány tyto sesiloí a povzbudí

Severův Silitel
ledvin a jater

Cena 75c a 1125

nost mravní úspěch a před nímž

vře ostatní odstupuje vlastně

V dobfc hodů ncmřl by se človřk odříci
vScch dobrých jídel KJo chce býti vyléčen
z nezáživnosti jakož i ze vfiech jiných nedu-h-

zažívacích úi trojí nechť si zajistí dobré
zdrsví k Čenruž mu dopomůže

Severův
Životní Balsám

Ccoa 75 centů

odstoupití musí do pozadí? A ne

smutnější při tom plesy takové
Druhá věc jež zaslouží též jisté

pozornosti jest naše četba Kolik

mladíka zde rozených Čte české jež často v ničem nezadají si 1

pustými orgiemi pověstných "Sinknihy a literatcru vůbec Málo

velmi málo a kteří čtou co nalé dýka" černošských aranžovány
zali ve většině českých našich jsou i našimi nejpřednějšími a

čelo společenského života ae stalistů? P0 vttíiní krváky louptlni
vlčími spolky "Skvělý ples ' —

romány anlastnkí imltánskí fotiaky
Druhý den§ Tiché trpitelky— — jaká smutná ironie!ala A porovnejte ctiDu jakou

naleznete v anglických jen trochu A není moioá náprava? Pravím

anol Avšak prvním krokem k oá 8slušnějších "Magauoech" a časo

piiech Vezměte do ruky "Salur pravě musí být! zřeknutí se aspoB

day Kveniog Post" Najdete tam pro prvý čas myšlénky na vydě

něiaké rozčilující i stniačol správy láni sta dollarů ta jedinou noc

lo lrohdlt4 noci aneb ožltí hojné ptruvy
otiyťťjiul iiá1rdujť Imlfiil liluvy V&cchiiy té
iiáulttlky tažen hi a iii-- i v'vé ImiIi iiI hlavy jako I

tiťl hlavy vínikiy 1 itAvalu krvu uliil

Sovorovy Pnísky
proti bolestem hlavy a ucuralull

Ctn 33 crnio

?rny aiuiSťjí tnilent mnolifin t r 111 v? JI ncili
muži Hlííuií kl tnur jt ii rídk aneb vftlac l

afkoll trpí ohromnou bolPt( Hlalé trpí-
cí l'ny ílmvi &( bolcutl

Sovoruv Jtegulátor
žonskýcli iioiaocí

Cena $100

Hleďte by vala zábavy aspoňNet Jsou tam poučné i zábavné

poněkud odpovídaly názvům kterépovldkv a vše psáno looem uliec'
lim dáváte Předem zakašletilům Nale čaoj)iyispctl mnohé

veškeré kouření v místnosti tanich místo aby lid vidělávaly a

neíol lest dosti na tomle běhemt novsoášely splle le mravně

tanců svlřeaý prach v kotoučích b b
Ve vAcch IkiirniUli t( Iknfskil iioratla ztlurma

J IMM1IWVIMMIMIIII III mil—m—— j

lanilea je na všechna místa
otupuj' ohlupují a ničí Veiměte

do ruky české čaiopiiy a přehlť
lejta jtj od shora a) dolo oajielei sála a vzduch k dýchání netpůso
Seaiačul slačia pfiiHBí nálea

t SMScuéliikybtntačnl skandál
bilým činí Kdytul se táJoého

jinehi důvodu tol aipofl a ohledu

na přítomné dámy měl by ksldýiiJ a vše tak dnttkky vyllčeoo
Id al milí vám to til plachtil a slutaý člověk kouření se sdrleti

'tl rif Amlrná nivltAuA taneřn
nejita li oeiva jíl otupených buda

I


