
statistiku výdajo i {středním ve

děním atd opomenul tak učinit)

hodila abych po záiluze mohl ve

své knize "Od moře k moři'' po
dat nlkteré údaje jichž posud ne

V Amtrice Jiem zrozena
a přec ac k Čechům hlásím
ač ovzduší Čpí cizinou

přec národuoit neztrácím
N-- b otte drbý i matka má

mám Ale rozhodni nebylo třeba
íráztmi shazovat mi "černé oku-láry-

a vytýkat slepotu nebo biu

semnictví jako hvězdy Takových
případů bylo mnoho A jich vý-

sledkem jctt ono naše stanovisko
ke klerikálnfm časopisům o nimiž
u nás už smířili ee nelze

Můj otec vydával Časopis vě-

novaný vzdělání lidu v němž ni-

kdy se ani nedotekl víry nábožen-

ského přesvědčení ale že vedl své

Čtenáře k svit lit klerikální tma

v hluboko v srdce mně vštípila
chost slyšel jsem a viděl a proto
jsem mlčel a mlčet budu dále o

a tak cell slavnost účele agitační
ho jemuž jak se předem hlásalo
měla sloužili úplně postrádali
Pan Sadílek všeobecně známý

svým milým plynným přednesem
byl hned při svém objevení bouř
livě ode všech shromážděných
uvítán Řeč jeho byla sice obe
censtvera sledována ale ani ta ne-

nadchla shromážděné v slavnost
ní náladu ani nevzbudila zápalu
potřebnému k dalšímu zdárnému
životu a vývinu ZČI3J Naopak
slova jeho působila opačně
Omlouvaje hlavní hřích našeho
národního Života totiž odnárod
fiováoí České mládeže oddftvod- -

lá tku li ii é drahé otčiflě

V útlém mládí mor učili

elit jejích drahou zemí
a íe sutnř ívliSdli

jtM ii riohytli pf iHěričrul

Krev pro idící i v Žlícli mých

j"ft krev rodičů milených
v i5 kl ré vlti zorených

bojovala proti bernu a štvala i i
kazatelen Sám byl jum ještě na

gymnasiu když i pfed vydáním

věcech o nichž mluvit a psát
nemělo by účele

#

Dnes kdy ukázalo se Že jádro
lidu svobodomyslného přece jen
zůstalo nedotknuto — kdy hlasy
po nápravě volající stále se množí

prvoí mé knihy i po vydání obou

prvních aejednoj mne klerikální

hloupost přibíjela na pranýř jako Uifiául lu!5l přisoudili výtečnéa kdy zdá se Že chvíle všeobecné
hud VHizetté z iámýrn kapelníkemspisovatele nebezpečného jednou
krajanem St Lefovtkýni kterápončvadž jsem nepsal ilova 'bůh'

Musí se tomu verit

Dobře znám Omažané Jasné to

dosvědčuj

Kdyšdit so veřejná doivídíoní pfod-1- 1

ím ohřanem Omnliy tu útka Jo pře
svfrtfulfcfiii CUXq toto doavÉdfooí
KutAý trpltol se %Uy i&Mf muž 2en
noh 'Jílů iionioci J01I vlnovou vihká pře
flťiiím Jcbo

Paní Julius Ueilhtcínová 2139
jižní 33 ul praví "Po 6cdm
měsíců měla jsem bolesti mezi

kyíil jež stávaly se nesnesitelný
mi když něco těžního zvednout-jse- m

chtěla Příznaky tohoto cí-

tila jsem po léta avšak teprve ne-

dávno so to zhoršilo Zkusila

jsem mnoho léků ty však posky-

tly mně pramálo úlevy Konečně
uviděla jsem ohlášku Doan'e Kid-ne- y

Pílls a manžel koupil mi jich
v lékárně Kuhn 8c Co krabiíkn

Ukázaly se býti lékem jejž jsem
potřebovala Též i manželi mému
značně pomohly Mflžeme olpo
rníití Doaii' Kidocy Pills každé
mu co lék dokazující co se o

něm tvrdí

Na produj u vSech oneliodnfkft Coi a
ÍÍO cARtfi Kiter-MIII)iir- n Co Buffalo
N Y výhradní Jodnatolá pro Hp Htáty
Pamatujte Jméno l)ouo'a a ncbcřie

Jiných

několik velíte krásných ČÍH provelikou počáteční plsmenou jin
Krámu brmduě ibjUral Večerdy zas že jsem uvazoval následky Doval pan řečník tímto přímo po

touhy po lepším budoucnu na-

dejde dosti brzo — dnes ani

my so již nechvějeme o svůj lid
Hanba "krvácké literatury" jel

jest z hlavních hříchů žurnalisti
ky není daleko zlých následků

pro vlastni své šiřitele hanba ioí

víry v zázraky a t d Svůj pře míjejícnost brzký konec českého byla uspořádána taneční zábava
která byla navštívena dosti četně
ale bolmicl shledali jsme s tu

chod od víry k nevěře prodělal spolkařaní čími místo porzbusa
jsem nad filoscfickými knihami ní docílil účinku zrovna opačného

Jest přesvědčení všech že jenomcelým zarem mladé dufie — pro Žování veliké myšlenky a Itváčstvl malým počlin rpresentsčnlbo
oiKcriiMva odpoledního ba aoi
leden re slavnostních řečníků se

bojoval jttnj ti len přechod v mládeži spočívá budoucnost na
Š ch spolků Volání beznaděje iustálil se na myšlence jež byla ui

prozrazuje své nečisté nitro a svou

nebezpečnost den za dnem zřej-

měji začíná se na zbouřené hladí nedostavil ač jedru z nich bydokládaní marnosti odporu a ina
tvůrcem celého podniku a členemtiy raciiranovaci působilo nsně veřejného mínění ukazovat!
výboru Zábava nerušeni pro

myšlenkou mnohých velikých gc
niů ale jtž nesmí se snížit 1

Étváčstvl k jinému druhu klerika
lismu
Poněvadž tedy v základní zása

všechny shromážděné jako studecosi jako Činorodá vůle
táhla se až do ia hodinyná lázefl Vždyť známe tolik pří

padů — a nalézáme je i zde
Omaze — že i třetí generace

NtjbliŽšl budoucno ukáže jde-l- i

jen o slova nebo lze li doufat v
tkutky a pak teprve ukáží li se

skutky neváhal bych přisvědčit

dě lišil jsem se od přesvědčení Je
právy osobni

lidu katolického nemluvil jsem českou 0vicm bylo to úsilí
do jeho záležitostí to bylo dou
fám slušností z mé strany Poni

Minulé úterý nalézal se v Omaze"Hlasu" Že jsem i já "avo- -

bodářem" do té doby však jím zs svým povoláním Český léka

rodiča a jejich působení na dětiká
srdcf v étlém věku že nezůstala

chladnými k národnosti i řečí

svých rodičů Nepochybujeme

vadŽ jsem český literát zůstal
nejsem jsem jen kýmsi cítícím df Konoiit z Uřd ťrivtzi do ne

jsem zcela indiferentní k zájmům Kiinicny inlcíiíbolest nad velikou myšlenkou jež mocníce sv Joucía pacienta jen
ani doit málo o tom Že pan Sajest i jeho snem a již nalezl na téhož dne tmu operován byl Ur
dílek je tak racbovalým Čechem

katoncuycn mta a ponecnavai si

svoje újudky až na tu dobu kdy

je řeknu tam kde budou mítí
své cestě pošlapánu v bláto sol
ženou v neřest a pokálenou sterou

Kohout má v Ord a okolí praksi
velmi roztáhlo které ti pro svou

schopnost a oblíbenost v plné

činy i smýšlením jako býval dři
ve že v českých spolcích i nahanbou v jejímž stínu mizelosvůj účel Zde bývaly by bez

účelné a nemístné světlo v jejíchž výparech ztrácela dále je neúnavným pracovníkem a

napomáhá k tomu aby zdárněse vůně květůNemlčel jsem tedy Že bych
snad katolických Čechů za sté

míře zaslouží Téhož dne oděje
doktor do Lincoln odkudž vrátí
se v pátek a nsslcupil centu I

domovu

pokračovaly i prospívaly v bu

krajany nepokládal až nadejde doucnosti ale při této příležitostiSlavnost Z Č B J
tomu příležitost pocnvailm ve

Melime tisíce bušlú žita pro
naše ěeské zákazníky každý rok
NemúŽete-l- í přijít! do našeho mlý-

na pošlete nám la 33 a my dodá-

me vám f o b U P nádraží zde
100 liber ěisté Žitné mouky v no-

vých dvoubuŠlových pytlích obil-

ních Dopište si na

JIÍNSEN & HATT
I7m3kdt Dannebrog Neb

pochybenou volbou thema žádou
Ve čtvrtek odpoledne navštívit

svých amerických zkušenostech Nedělní slavnost ZČJU uspe čího účinku nedocílil Jíst velmi

choulostivou visí při příležitosti
nás p Jo Kutlia z Brainsrd
Neb Pfed 14 dny odvezl si i

řádaná místními řády na oslavuco skutečně dlouží jím k chvále
ani jsem jich ncignoroval ze zlé takové jako byla oslava nedělní

nemocnice Mercy v Council JJluífsdostoupení počtu deseti tisíců
členů těšila se slušné účasti naševůle nýbrž prostě z toho důvodu přetřáaati otázku již luštění palt

14 letého bratra svého Václava
na místa jiná Též je nám divnože můj hlas býval by vyzněl právě ho obecenstva Ačkoliv počail kterýž podstoupil tam vážnou

operaci na noze Ta se úplně zdaponěkud proč oba řečníci opomc
nuli poukázali na to proč kraja

bylo více než nepříznivé přece
shromáždil se v Sokolovně pěkný
hlouček členů a příznivců což

říla a mladý Václav má nyní nohuné mají dávati přednost spolkům
svědčí Že Jednota těší ee přízni té

v úplném pořádku

Pan J V Krenk z Bee dovez
do trhu so --omtžikého náklad do

českým pfed cizooárodními jedno
tami Zajímavými byly též pro

slovy předsedů a přediedkyfi slav
nejlepší K odpolední slavnosti
dostavilo se obecenstvo intellli- -

pytka ktery prodal tam za cenu
nojt pořádajících řádů Za řádgentní a uvědomělé takže pořádek

PRVNÍ TříÍDY

řeznický:: obchod
VlMtflt

FIIANK KUNCL
0 a Plcrco ul

Vždy jen čerstvé zboží Pocti-
vá obsluha a dobrá váha — Uze-

nářské výrobky specialita 15

lTZbožf možno též objednati
telefonem Zavolejte tel 350a

Palacký čís i promluvil předsepo celý průběh slavnosti byl
vzorný

velmi slušnou Pao Krenk nco

pomněl nás pří té příležitosti na

vštíviti a i námi si pohovořili

Pan Emil Dufek z Ulysses

tak bez účinku jako když kato-

lické listy vytýkaly některé hříchy
svobodomyslné Žurnalistice ne
mohu zde vykládat o přednostech

chybách strany jejíž základy
nesrovnávají ee s mým přesvědče-
ním

A ze své passivnosti nedám re

vylákatí ani dnes pokud vystavě-
ní chrámů trm nebo onde lze po-

kládali za "veliké vznešené činy"
vůbec amerických Čechů — za Č-

iny jimiž mohlo by se přijít před
českou veřejnost ve staré vlasti

jako 8 čímsi co přispívá k našemu

pokroku a k zvelebení jména čes

ského v Americe ponechávám k

rozhodnutí čtenáři to jsou sou

da téhož p S Rokusck poukázav
na zdárnou činnost jakou řádVšechna čísla byla zdařile pro

vedena a vděčně obecenstvem
manželkou rovnčž dleli v Omaze

onen vyvíjí za rád lSIiika Pře-

myslovna č 77 promluvila pí
Hudečkovi která podrobnou sta

přijata takže téměř všichni byli
znovu vyvoláni a k přídavku do
nuceni Neutuchající salvou po

minulé pondělí Pan Dufek pří
vezl do trhu south-omaŽskéh- o ná

klad pěkného dobytka za kterýi
tistikou počtu čleostva počtu
umrti a výkazem činnosti spolkutlesku byla odměněna slč Svobo-

dova za pěkné přednesení básně: jak nám sdělil obdržel cenu 1 Česká lékárna a poštakterou byl úplně spokojen Pan"líuďme Čechy!'' pěv sbor

"Lyra'' za zpěv "Večernice" Se- -
Dufek r paní navštívili též naši " pnrirwm i u li VyhlíScný lé--

k

Arnik proredakci kdež několik chvil ttrávilikromé věci jimiž jsem se nezabý renáda" duetto na housle a flétnu
sme b nimi příjemným hovoremval a jež slouží ke cti výlučně jen

straně katolické a u ná3 potěší
KrtUny ohrns "MUtr Jn Ilui loučí tttase jen stranu katolickou: že se

i phitely avťml před upiiloolm v Koutní
zřizuje katolický sirotčinec v St

ncjHpriívnCJSÍ
přípravu

receptU vScch
lékařb

JiitA lélhý
Datldňv pllc-- aí

baUárn Thd
pro prsa a

PríSky proti
holostem hla-

vy po 35c

i" davamu za v joto promii
Pokrok" z

bízvadně sehrané p St Letov

ským a p J Svobodou pí Hou-škov- á

za přednes písně "Krásné
oko" duetto z opery "Symfonie"
s citem zazpívané pí Burešovou a

sl Jablečoíkovou "Píseň" zvoní
kova" zapěná pěv odb řádu
Eliška Přemyslovna a konečně

Louisů je velmi pčkoým úkazem

přispěla k seznámení obecenstva
a prospěšným působením řádu

ta řád Taborité č 118 prostými

nelíčenými ale upřímnými slovy
promluvil předseda Ant Vaněk
Zvláště proslov předsedkyně řádu

Dobromila Č 1 1 6 pí- - M liure-Šov- é

zaujal mysl každého Pani
Burešová zapěla několik avýcli
vlastních veršů na nápěv: "Z na-

šich hor" jež pro zajímavost uvá-dí-n-

Drahé sestry bratři milí
sešli jsme se tady dnes

bychom Čestně oslavili

deset tisíc členů víech

Jednota vždy pokračuje

mma až přijde sem některý katolický
spisovatel zajisté neopomene se Dr C Itosowaterpochlubíti tímto potěšujícím fak

tem jež konečně ve svých "zkuie ČESKÝ LÉKAŘbáseň "Kde domov můj' před
nesená pí A J Vránovounostech" uvedu i já Není-- Ii

' Uvítací řeč p Rosického nebyla Úřadovna: 32 "Bee BuNdlo?'systém katolického Školství v ji

stém zase jen pokračováním ono
Železniční pozemky os prodej
V severním Wisconsinu Chicatakovou jakou by při příležitosti

ho systému proti němuž ve staré tak radostoéaslavaostní byla oče
Od II do II dopal

ÓrtdnihoillQjri Ort I do S I

OdSiSUdoSf °°9'vlasti zahájen všeobecný buj pc kávána a jakoJ dobréhoznalce po

go bt Paul Minneapohs & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra

krokových lidí nevím ale ať měrů a pořadatele orgánu býti
t nadanou ig 00 wnopcii

Tel r Ařailoroft 604-- Tel v bjta 1117
Ordli-O- ulo 1117 Jooei ullos

Zvláltit ponoruoit nu' M loikm

měla Nebylo v ní té síly pojakkoliv smířil bych se s ním

kdybych věděl že nejen zachová'
vá íeski duše českému národu

vzbuzující a vzbuzující raJost ných pozemko rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrativykonané práce po níž touiili

nýbrž že je i vychovává pokročilé si pozemky při krásných řekách avšichni shromážděni a již při slav-nos- ti

tak významné bylo tolik

potřebí Hned při počátku uchýlil

ezerech v nichž jest hojnost ryb
1 jež poskytují nevyčerpatelný

8 úcty uoeioym prospecnem
dráhu klestí připravuje

potomkům našim dětem

Hleďme však v prvém mlate
udržet své kolbiště

zachovat milenou svou

českou mluvu mateřskou

A pak mlžem a chloubou říci
konali jsme práci svou

ku cti národa a vlasti
a látkou pravou bratrskou

O jak blažeji ty city
rnlti tolik přátel vŠuch

o jak blili ta vipomlaka
na upřimnoat bratrů těch

Sotvala dozněla poslední aloka

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

se od účelnosti k rotprave o uy

valých sporech mezi nim a ČSP

Pozemky po většině jsou zalesJednotou coi dle celkového imys
Id mohlo utésti posluchače k té JtwtlIOv Mni ihrJakký livui

t I' A J- - ll 111 tlidomněnce I ta bylo vlastním

podnětem k zaležení ZČH] a to

něny! půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a Četná

íl(tiiíMlUyHliyíhiiIíl!iSk kliuiukA MhuJnuh ikti
uvyvh kvnír SUalra kmbá k

a úctu meri Američany si vynucu-

jící
Katolická Žuruabstika nechť pě-

stuje dobré mravy meii svými —

— my se postaráme také o tvé

Vyjel li st pan redaktor "Hlasu'
vým náhodou velmi nemoderním

"moderním dřevcent ku klání
brkovému" najJe pole k sápaiu
práidné a ua něm poiue těchto
několik letmo jen tak mimocho-

dem napsaných fádk
Doufám 1 ae nebude pro ot

hněvat chlil-l- i uklsat na priei
své strany mohl tak učinit bas

toimaoitých poinimtki mol sa

motala sy statistika velanlj

ovšem nezdálo se býti mnohým

přítomných lidným lichotivým ml prasptvající města na drázeuétlmlf k lUťi ťvt utlfl Hk kil
C St l M & O a na dráháchkomplimentem Pan Konckýviav

na sebe úlohu pouie uvítali khro 1'lx lM tv IKUJI
prosté léto písně rozburácel ic iných poskytuji dobrých trhř prorMrtntUCll(M

tnátJěné uchýlil i poněkud dále lodmy larmerské
O bližší podrobnosti pište nacoi mu oiklmk neiaillváaie Ale

to je nám ku podivu že maje tak

ohlušující potle ik Paal Burešová

byla nucaua opltoŠ vystoupili
přidali jinou svou pU8 které

pro svo4 riiuitneit tišila m

belliv4tt přllatí

Gt JI fitlLPhMliiltiťto m na Tokrok a '"Uhodnou přliatiUtt uvénli ku VřktWliMlttdi
(7 Jv MtKétpllkladti platakal tabulky émrtat


