
liiriiy#iatátu i národu pak bude lid trn ZDARMAVýroba svotodornyslných

Vím T 3 Klíma

sloužili ku cti a chvále avým vy

chovatelům a lude pak znatelný
LÉK PBO MUŽQ ZDARMAuejtu materielní ale I dulevn

Zajisté že íi Čtenáři nřeJloŽ pokrok
otázku proC ten Klími když píše Na doelní přtdnltky chodí lidé

HOTEL PRAGUE ÉDESKC
na rohu 13 a WHIiam ul Omaha

ČUtd a pohodlné zařízené pokojí pro cestující Jakož I výborná čouká

strava a vzoraáobtluna Vboitlncl obdržfto výtopný BTOHZOV LEŽÁK

noJlopM druby vín a likérů a neJJomnřJM doutníky
Krajané zsvítáto- - II do Oiiuhy návilCvou ubytujte ae v kotulu Traba a

uíulílto nojonom ponfiz alo zbavilo 10 1 vlullkých nsnází 8

Ti l A18H O prfzonkntjnnbZíldfl YINCTNC J INHlKUVhtíÝ

ie avobodomyilnó pfcdnáikv iioij jako dj cirkusu pouzo se pobavil
jeoom pro porážení bible lidu že a vychechtat A ty dlo toho jsou
a jimi bére víra jí oč to žo 10 také pořádány
jim za to nedává proč také neaa Na jedné strano ao hlásá Že

Vile jak by n£li il jJé v (ech křest církevní nemá Žádnou cenu
i rtMnrfwmrraii t n miMaMM—m— — u ——-

vcccch počínali t na druhé atranfi ae křtí po avo

bodomyalnu Tomu lo prosti říkái'ohlédnéme nejprve jak le

Tento (irnslfaduk Wi slabou! muflft

tlahoit níidmlkmii nyfllla kapavky
Náludujld vlrtAtrt naliMku ílnf tím-

to f Uwiiílfmi tohoto vydinf Moluilfoíhií
lV-ln- l ritv v Dutrolt Michigan
Tnto apolořiiont rarufulo no kmmIuII

kaMliniiadarina tunlo svfij proMluly liík

pro miiíii jtríiol lilo iimluhcno bylo nrr
vovou Inbímll IiuMdnII iiiflloiuocuo
ní rtořnfm vypoii&tčiidii ntidoitatkom
tilly noínl Ifíllou xtratou tnuínoatl I

Uvolní síly
Tento 'thtstnf U'k poMo M Vám m

vořkerjfru výloh ilolifo řabalon n
Jakákoliv poxníhiiky aerni a úpInVm
nivodem Jitk a kily fio uJílI
Tluíce mulh junt dnu na

uktord emll tthit třln Jnko£io ndulod-k- y

vonerlctká immocl Tylo pffpariy
mohou víhk htl vylimy nclmt lk
pro mu? Junt proNÍfuiluk kturý JIhIÍ
ryhlo a ilpliifl vyl'l
Tímto iititti tJlIiitoDt iumlutl ni pro

bezzásadnost
Nedávno jistý ivobodář napaa

obyčejné itává z katolíka ivobo
dáf

Vyetchovalcc přijede k píítcl
do Ameriky kterýž jest jíž íolm

do svobodomyslného čisopisu že

chvátal na Kriamua k domovu by
mohl býtl toho dne mezi svými
On žo sice na podobné včel nic

jako řádný "evobodáť' Ten
hned na uvítání mu řekne! "Tak
co ty jcltfi vČfílř" I f dobrým nedá ale tČm maličkým nechlč

prý kaziti radostkatolíkem obyCcjnfi bájí víru do

JVŽx VYŽEL
a irávfi ao rozesílá 1'Uto al noprodlonfi o Judun

íeský illustrovaný katalog
Jarního a lutnílio thuli a volíkorýcb potřeli
pro domácnokt a boapoilifatví

Ncjvítsí ryzo íeský velkoobchod zaftflatclnký
rocNÍlit kntKlovy tyto zdnrina na wHHni Jo to
iicJiiplnřJAl fenky' huziihiii ihoH vynikající hodnoty

I)opliiy adresujtoi

U S Mail Ordor JEouso
iMurnliitll Honí and 21st SL Clilcago 111

Vyniflliníto vy plil to a nitru poctou zshIcIo tento kupon

Ktdakc ale poznamenala Že touto lk dplnn btypUtfiA n ve Vunuhikrajnostl i nejraději by utekl
vobodář nesvití Kriamua protokdyby mohl "Podívej se" vy

vlnKtnlrn plfpHilA prviivciKliu no o Joho
umel ušilo vo VuŇmii vluntním lilo
1frnt ťihoto infJfiia poii?ítl domaivčtlujo mu americký přítel la ao narodil Kristus alo proto

že příroda ae probouzí"Bible praví žo Kaia cabil Ábela
vo Vu&otn vlimtiilm pokoji

V to to miím u'liillljint dopintl píínio
iMcln4roilní liVoluif ilutnv) InttirttAto
Humoilv lín MM luck Ilillillnií Do

Spráskl jiom ruco nad tím nei odctel do cizí zemé kde ae

emyslom Lidu cpou ao podobnéoženil A proafm té kdo vzal tu

nesmysly a človčk který čte pouzoženu když byl lám na svítí? ' troll Níli:jlynn tento lék pro miiu
tnulo Vám xuolin olirlom polty dobro
junfialcii hor lnkrukollv vyloli
Tulilo nrotllodnk lt rtnlnfl xdnrinn a

tyto časopisy bude včdíti o víďi1'řutíbovalcc namítne nikdy
za 20 let zrovna tolik jako dneaneco i hájí sebe j víru Když ale zuriiíiilo dpi nd vyWoiií VM nornorl

Unii líto poiio Inlcritiit Komody Co
1oí" íuck ItiilIdliiK l)ilrolt Mleli

přijde k sousedovi který je také Smutné alo pravdivé
Dokud nebyly po naKcm venko"svobodomyslný" a slyií totéž

vyklá ae Potom slyší to od druhé vfi pořádány přednášky bylo
Louis Bořkaho i od třetího a konečné přijde

V 8 Mali Orlrr lívuao (blniKO III

1'áoovéi— 7Sloto ml zdnrina Vát Iciky llluHlrovaný katalog
Jarnllio a lolníbo zboží na adresu i

Jméno

Ihpt 12 VoiU

i""6 Okre i Stát

psino žo slovo slyšené má více
vlivu než paané Nyní když na

přednášky ty přicházejí oprávnčné
svobodomyslný denník nebo Iv

český právník 8 veřejný notářdenník a ten též píle totéž tu
atížnoati tíká se žo přednášky 911 Jí Y Uto 111'líM Omniupřistěhovalec nemaje dosti avé
ms í pouze za účel vznítili touhumravní síly přizpůsobí ae na oko

TEUEPONyti£r'l?VO':h38
po Čtení Kdo chceš rozumetí roz

umíjl
proměna a stane ae také svobodo

myalným Tím je tak dlouho
dokud nepřiatěhujo ae do osady
kníz potom stane ae zase dobrým

" B

Vilízství českých rívcu

v Japonsku

(Na So přívodní odčlení)

katolíkem a avřdomf své upokojí
tím že tomu svobodomyslaíctví

čekké pčvecké kvartetto na avé

umÉlccké pouti kolem avčta od 1 ff®r a Narnieclo z Ameriky přímo do Japanu
První koncert kvarttlta v Yoko- -

nevířil žo ae potají modlil a tudíž
tím má to odpuitčno
Když ae pak knězem pro nfi

který obřad nepohodne tu napile
do svobodomyalného týdenníku
že je svobodomyslným a jest jím
tak dlouho dokud se a knírem
nesmíří

To jest jeden druh
Jinak jest ale i přistěhovalcem

který je ve vířa vlažný který na
rníito kostela navEtevoval hostince

uamfi zaručil kvartctlu dspfichy i

v ortatních mčstech Public hall
v Yokohamč byl do poaledoího

You May Win This Prizc
Costs You Nolhlng to Trymístečka vyprodán takže ihned

ohlášen byl koncert druhý Ku

koncertu dostavila ae ne en celá We wunt a good dÍMtíuctive rutino for a ucw hottliíd hcer we Imve hruwed aijl htored
la our cdlurit

We helívve it l the IHt lir ever hnfwod— and we want tho mú iiamo íor il- -a name
as 8iiiM'o'i lato aa tlm himr In nUÍMÍuctory

kde hrál karty po tak dlouho
cizinecká kolonie yokohamská
ale též mnohé dámy z diplomati
ckých kruhů tokijských vyslanec w li i a aiHiinctivo ncor itrcwini to mcet tnu prtKciii uay taato 01 tne ureat Aiimrtcaii public

íiixl wo wdtit tlio jnillíi: to iiiiiiio ít
Thereíore wo wíll pive IVM) in wM to tho icraon who auhiiíita to uh hcíore May 21 1906

tlio iiiuiii) tliut inot rirmily iiirutn our roquiriiintíotK
Tlii conlont la oim ii to tivcrv iniill womuii and cliild in tho wholo cotintrv It comIh vou iiolhliur to trv

rakouský námořní attacbe hrabe
Coloredo Maosíeld i četní jiní
Anglický ímpreasario Thwaist
uzavřel hned po koncertó smlouvu

i kvarlcttem na další koncerty a

AU vou linve to do la to aninl in tlio iianio

dokud pobožnost trvala Ten jeat
vobodomyalným na ráz Ten
Kain a tím Ábelem přeavčdčil ho
docela A nejen to on je každou
chvíli hotov přemlouvat! jiného a

avobodomyslnoit tomuto vtloukali
Následkem této výchovy máme

zde dva druhy ivobodomysloých
liyl -- li katoljk dobrým mulem pev-
ného a ailnébo charakteru máme

Sointsbody will t lloo íor junt onu idea Why not youf Put on yoiir tlilukíng cap and get huay Use
tho coupon and mail proiuptly You eun acnd in um many tugjfestiont hh you like

paponský manager ilasfgawa z

Tokia získal kvartctlu též zájem The Klnd of Name WeWantv publiku japonském Poslední

dobrého svobodáfe byl -- 1 i ale koncerty v Tokiu byly pořádány
dva v jednom dnu (aa března) a

mely ohromný úspěch Před kaž

dým z tich to koncertů pořádána
byla krátká přednáška o české
hudbě-- a o slovanské písni v jazyku

Wltat It Is For
The mimo íh íor a new hottlod jmlo hcer lhat hun

hren ngliiK in our vata íor anvorul niuiitlií-ulic- cr whicli
wo uro míro will nu-i-- t popular inMn hm no other beer
hua híiico tito art of hrewliiK wtu diiicovirnil

Wlien you drink ítyou will Hay: "Wcll tlmťa tho
bet llaii oí Ime-- r I ever drank lu tny lííol"

And it will i(3 hticauae:

lat It la a pur rr inade íroui the bct NortliweKt
liailey-iníi- tho íím-h- t lioliomiitn hopa lilgli quulily
Indián ricu ull camfully aclnutud by experta íor tlím
apeciul luow tothnr witli yeitHt in abaoluttdy pr-fec- t

coiidíiion and pure opurkling water íroni our
owa ui Uíbiuu bpi íni

2nd It is ft earcfully rundo lH!r—hiewcd hy ono of tlit
hent in tho world with cvery íacility
at hia coimnuiíl thitt modurit acionca eun bupply

3rd And Uiíh la rnoHt important ní ull It la not only

aponském i anglickém Jeit zaji
sté naší chloubou žo česká píacQ
zvítčzila i tam kde až dosud po

Wo wunt a iiamo tlntt wíll expraaa um rinaily as poa-aibl- o

in a ainglu word ull tho chid charactcriutica of
our beer

— awioltite purity
—aoloctcd hwedicnta
—the perfi ction of lha brewer' art
— tlta hody color and TASTE that tlca8cs tho
public

Reniťtiibor it i i ua American bour mudu for Amer-
ican IuhIcs We 1 not want to uho— aa ao mauy brew
erado-- auch mniici tt rílaiuntr" "Jtavarian" "Jío-hi-iiiiai- i"

"ílolhrim" 'Mueiichner" "Old (iurman"
"Wcim-r- " "Wui tburK:r" titc hhowing what foroÍKa
1m:i' thi-- y Imvo tri sd to iinilate for our biu id NOT
nmdo in imílatíon i f ANY íorcíťn biHirj ít la a HliTTKK
bwr thaiiHiiy of inado for tho American palata—coinbíiiíiijf alt tlu b ht qiialitinauf alltho foniin hcora
without thí-i- hcav uticky atihatance

It i liÉht caaty diíchtol hhly nutritious and oí
a flavor to maka you amack your lips

Imiiorfttnt: Tht mo

dobné podniky potkaly ae a

i morálním neáspčcbem
apooské a veškeré anglické liely
přinášely po ctlou dobit pobytu
kvartttta v Japanu dlouhé články
v nichž chválily mimo umČIeckou

vyspílost a virtuositu českého
kvartetta zejména everáznost če- -

a l'UKE hecr? itia not only MADIi K1GH I but ít
in inadn to auit YíJUU tahttt We liavo
brewed lr in Omaha for So yara~loni{ hmoukIi

to Itwni wliU tho public wanta nud Ioiik to
híoru HOW to mako th hwir that l'LÍiASES the
public' tímto liXACl IY We are not tryinjj to
íorca OUK tant npon you but are caterlng cntirnly

imitin mav umo Mi (lultonaty am wi I i n nlmr ti ui ua ria
riiv lil mcuiuIm iimliiynf iln lnnr rnicl % Viilvel" ur hilk"aké a alovaoaké pfdnč národní lu lli(li( l lu illiiTiJlhlllv) '1 tm riuiliu linul io 'i'irl mtmly iro-l- u

nu" will tis cuu- -Kvartetto zpívalo pli avých kon- - lioiinceil kdo] iukíciiIivii Nu uiuint rinliiig
lllICtito lito publica taato

mužem bezzásadoým budeme míti
bezzáaadoého avobodáře

Fraví-- li svobodomyslný řečník
že víra nedělá lidi lepSími pravím
já rase že ani nevčra je lepšími
nedČlá jsou-- li pouze ledabylo
poučeni a o mravnosti lásce k

lidstvu nevčdí ničeho
Muž který zahodil víru z toho

důvodu že mu byla nepohodlná
Že mu ukládala jisté povinnosti
který konal ty povinnosti a při
tom jeho duše zoitala oproti
lidstvu necitelnou ten minul se s

cílem Ten ae viemu cynicky
chechtá nic ve avěti mu není

avatým ani víra ani jednotlivec
rodina ani člověčenstvo vře trhá
všemu ae posmívá e takových je
ve svčtfi mnoho

Nebylo by lépe kdyby věřil ?

Aspoíl by ae pekla obával takto
ale nebojí se ničeho zákon nezná

i kdyby znal ani ae oB nestará
Nechtčl bych ai vzíti na švédo

ml dčliti takovýmto tposobem
avobomyslné
Tak mnohý avcbadomysltiý vy

naleží více pění na mtleehUrtl

plnokrevného dobytka nežli vy-nalo-

na výchovu a videiánl

ivých dítek

N(jprv mravnost zásadnou
charakter vltipujte lidu spoleCií
I vIJickými poioatky a polom

teprve Nrte lidu víru ai bude

povaha jho lullechtína il ponil
povioootti aim k sobe k rodině

čertech pro Japonce pořádaných
též níkolik japonských písní jež

ttiily se ovšem velikému úspčehu
zrovna tak jako chóry ruské Jak
i le soukromého nám zaslaného

dopisu soudíme české kvartetto

Nanic Contest Department

Fred Krug Brcwlng Co„ Omaha Neb
Costsnevystupovalo v Japonsku napo

1 auhmit tho íullowltig tiatuea for your ucw beer

i

íl

sled 1'fejeme milému kvartettu
ni další cesiu do Číny mnoho

Youadaru

Aftbtlué drama Dno a duboa

Nothingnaletěny byly v lete u Kláltcrco MtttaMeatttittM4MitaMSj ♦♦ ta ttt t(itttt !

dvl mrtvoly mladáho mule a

UvMe Zjistilo ae ie jest to Kljř OaÍU)§ o1atHtitaaiaaao Miiiaitt4(tS)MMiaatTo n
i 13

nádeonlk Oiwild Kvojka a Po
kutíc a jeho aoltti miUnks Kri
etioa Mrnátková a K'4ltfrce

A4Jra faaMtti tasaa ♦% MtMitttMiimliMtHtt(HtMtiMti )t9Ma
TryMilnci sanechali dopi a nthol

ttrittto t dobrovolně oddíl se City State

I'"ra téfi i Owah Nh———svít


