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by se mohli podívati do nejbližší- -
připíše k dobru na příští rok Ho-

tové peníze neobdrží ani jich ne-

má při sobě míti Dále 20 gallo--

neměla chyběti "Pralská domácí

mast" Jest osvědčeným prostřed- -

kem' proti zapaieninam ranám

vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy
isou: ivaiomju
Prague Import Co POB 253

New York City

Adresář spolků
Česko-Slo-v DŽlnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra- -

bka a obě Dakoty

Hlarní Jednota v Montgoniery Minn

odbfvá své sch6ze ItaMou 4 aobotti v míjlcl
▼

slul t V vt&uKA p B n vecwr
J Nestával velKotajemniK r v "nc
Velkoiiíetnik Joí E tokol Velkopokladnik
Josef Maruika

Č I v Montgomery MInn

odbývi §v achize kaídou ítvrtou neděli v

mealcl rreaaeaa rr n oianea injomo'i
Fr Mixa Úíetnlk Jos E Sokol Pokladník
Tomai Havel

Č II Mladoíech v Le Snear Center

Minnesota
odbývá své seboxe kutána S nedill v mřsiol
línMOOF Předseda Jakub Kronik tajemník
V Stžpin Lexlnzton MInn úíetnlk Jan Bi-c-

pokladník Vio Kráva

Č III v St Pani MInn

odb?vaavé achize kaidou 8 středu v mřsiol
Předseda Jan Bednář tajemník Krank Skok
m West 7th St úíetnlk Frant Bělka 671 W

IthtU St Paul MInn

Karel Havlíček Borovský l IY v

MInneapolis MInn

odbývá své schůze kaidou 1 nedíll v měsíci v
slnl í 231 corner of Waablnirton & Cedar ave
8o Předseda Petr Straka taj August Mendl
1411 S Ht So pokl Josef Pospitll úCetmk Jos
Aubrecht im i% St So

Č Y v Nové Praze Minn

odbývá své schůze kadou 4 nedíll ▼ ra&sfe

ťredNeaa vojta uoaiupsy taj r j novot-- n

úíetnlk Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prafue MInn

Komenský ě TI v Hayward
Minnesota

odbývá své schftze I neděli v míicl Předa
Jos PelU dozorce Jos Funfár taj K Funfár
Olenvllle MInn ocelní M j Kučera poKiaa
MatíJ Benel Oakland MInn

Karel Tellký ě VII v Noré Třeboni

Minnesota
odbývá své ichftze každou 4 nedřít v městci
rreaseaa Jan niein poaiaaniK josei novy
úíetuik Jan FUlpek tajemník Jan Jindra
mikeney v sueur uo„ inn

Č TIII Roroost Owatonna MInn

odbývá své schftze každou 1 neděli i měsíci r
slnl č 8 P S Předseda Fr Malxner tajem
ník Anton J Vanous ncetmlc Karel Klnfr-bof-

pokladník Josef A Stránský OwaUjnna
MInn

Spolek ě IX v Fine City Minnesota

odbývá své schftze ksidna řtvrtoa neděli t
misie I Předseda Anton Pávek místopředseda
Jan Stocbl tajem Jos Bartoš box 32 Beroun
oceinlH Jan nejua rineuity man poKiaa
ťrant Pávek

'Č X řechosloran v Olirla MInn

Přeriiteda Karel Kohn mlstooředseda Mat

Olivla Minn úíetnlk Bedřich Booek poklad-
ník Václav G Plovbart

Čechle í XI t So Omaha Neb

Odbfvá rchĎie kaidf druhý řtvrtek v tuřsi- -
ol o osm bodln večer v síni J Kouukýbo Před
sedá Vio Anajdr tajemník Jan KouUkýnaSO
a Q uL úíetnlk Jan Hajný pokl J Kotrí

ÍíhH XII Chrudim v Raci ne Wls

odbývá tvé schftze kaMon třeti sobotu v mě
sici v 7 hodin veíer Předseda Jos Dušek 101

HasererHt tal Jos Hlehlík lnraMllwausee
St úíetnlk J L Bys ItóS Hlirh Ht

PŘI SVÉ NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY

— neopometite navStíviti—

MOORISH CAFE
ZAHRADU A RESTAURACI

oa vyxhodnf Mldway

Len&ího obslouíeuf a tak levné nedo
stane se vám nikde dt94m3

V&echny krajany uctivě zve

Claas Stlller

eeský pr&vnllc
Pitim r čísle 934 1 7 Lift Bii QsuL

Kdokoliv Dotřebule nrárnické Domoci shle
dá v pana Berkovi právníka (kuleného který
dlouholetou zkušenosti svoji tnftle krmjanáia
ntum kdykoliv správně posloužili wi

C H KUBÁT
zkušen! Cesty prámít

Ptsárna: Barker Block roh fj a
Farnam číslo pokoje 32

Mohn vás nauCitl po tou ta tři mestee an-k- v

mluvltl íitl a uátl: plo ván ledna
luhu natkoďku Takéjwm sepaal a mám na
ptodej tři různé knlbv k uóení se řrřl anglické
Syni spisuji a vydávám v sešitech tplné nový
anfrllrko-ímk-ý slovník ku-r- ý bude nJvtái
nnilepii poln vám na ukázko Plt nyni
Adresa: Alt M Sos kas MM W Ith et Plísea
řitailon Chlcaírn lil tw-- lr

ZIMA!
Teď sice Jeílé není zde ala Je
přede dveřmi V iak iidnému
Čechovi ani ČeSce netřeba se J

tracBoratl aneb zimou te třisti
neboť nf leptáni je boj ne zásobená
zimními látkami a prodává po 25c

zboží za které ítory "v mstí"
iádJ(75c-Spo- dní tíiké a vlněná

prádlo mužské ženská a dětská
zrovna za babko-Žake- ty dřUké

po GOc—Žakety ženská za čtvrtina
neb třetina obvcVjná ceny
Mní te jela liáný hit nepotopil

ala proto přece prodávám levnřjl
dobrá a tuchá zboří eili kdoko

Uvjinbes výminky

A!íla Zeíeri 1315 raia cl

ho města (Marengo)

Podobá se život tamnější Životu
klášternímu jak v radovánkách

tak í ve smutku jen s tím rozdí- -

em že si člen zvolí družku svého
života na celý čas kdežto mnich

en na chwlku —

Že jsou Členové obchodníci lze

souditi z toho že při dráhách
Rock Island a pak Chicago Mil-wauk-

& St Paul jež pozemky
jejich protínají zařízeny jsou ho-

tely pro pohodlí cestujících a pak
velké elevatory v kterýchž se ku-

puje kukuřice a obilí od farmářů

Dále tam jsou ohrady jak pro ho
vězí tak vepřový dobytek — Oni

vlastní mlýn v kterémž se mele

mouka pro veškeré obyvatelstvo
továrnu na kalika které se prodá
vá i do jiných závodů a je známé

obchodě pod jménem German

callicco —

Nad každou prací je určen boss

jenž není na nikom závislý Tak
ku příkladu nad koSmi při hospo
dářské práci ovčářství při lesích

atd
Bossa tohoto mají zase pošlou

chati najatí dělníci a bratří Bra
tří jsou však líní a dle jich stanov

je Žádný k práci nutiti nemůže až

kdjž je ten ležácký život omrzí

tedy se zase vrátí Trvá-l- i však

zahálka příliš dlouho tu je před
veden člen před starší obce kteří

jej napomenou JNespomaze-- u to
dostane se mu příští týden přísné
ho napomenutí s upozorněním že

když neuposlechne bude vylou
čen —

Ve žních pracují na polích jen
bratří kdežto při vybírání bram
bor zaměstnány jsou obyčejně se

stry — Při lámání kukuřice je
zvláštní podívaná na tu směsici
mužů a žen Obyčejně je jich na

poli 20—30 Dva dohromady
mají před sebou koš do kterého
hází klasy a když jej naplní vy
sypou jej do vozů který pořáde
za nimi jezdí Ze je to velmi ne

praktické uzná asi každý čtenář
sám —

Nebude zbytečno též se zmíniti
že osada vlastní několik set akrů
lesa Každý rok se jej určitý kus

vykácí a dříví z něj nabyté upo-

třebí se k palivu Každá kuchyS
a každá rodina dostane ročně ur
čitou část rozřezaného dříví kte

rým musí přes zimu vydržeti
Uhlím se tam nikde netopí veške
rá kamna jsou zařízená na dříví

Co se najatého dělnictva týče

je no tam dosti většinou sam
Němci Nemá právě skvělý plat
v létě f 13 měsíčně v zimě pak £7
až $8 a přece se jich tam hlásí o

práci dosti Jednak pro vlídné
zacházení nepředržování v práci
Čistota bytu (v zimě si každý děl
nik může zatopiti jak v poledne
tak i večer Je--li špatné počasí
jak v létě tak v zimě venku se nic
nedělá aneb pod střechou aneb
docela nic Hojnost dobré a vý-

živné stravy (pětkrát denně jak v

létě tak i v zimě) v letním čase

pět skleniček vína denně bezplat
ný lékař a léky to vše dělníka láká
a činí mu pobyt třeba sloužil

snesitelným Znal jsem dělníky
kteří tam byli deset i více roků
Je-- li dělník ženat tedy dostane
svůj domek a veškeré ďříví k pa
livu a ztravu pro sebe Ženu i

děti si musí živiti ze svého Když
manželka nžkdj trochu vypomůže
v kuchyni tedy takořka zdarma
vše co potřebuje obdrží Mimo
toho dají dělníku kousek pozem
ku na který si nasází bram

bory —

Přijde-l- i do osady vandrovnf
či-- li jak se zde nazývá Člověk bez

práce 'tramp' smí se tam zdržeti
24 hodin a dostane stravu zdarma

vyspati se může ve stáji Než-l- i

se však odebéře na odpočinek je
přísně prohlédnut má-l- i při sobě

sirky tedy se mu odeberou někdy
též 1 nůž Ráno se mu vše zase
vrátí —

Ačkoliv má společnost v oboru
hospodářském nejnovější stroje
přebytek pracovních sil pozemky
dobře hnojené a obdělané přece
nepokračuje tak jak by měla —

Ptá-l- i se někdo proč je od po
S m

vea veimi snadná: Jeden od
druhého není závislým násled
kem čehož žádný nechce pošlou
chati a myslí' že práci lépe roz
umí než jiný

Počasí má mnoho co dělat
trávením posoui na telo a zame

zuje dobré trávení Dr August
Koenig Hamburger Tropfen re

gulujt a přivádí tělo dT pořádku
Rolníci míli by činí "Wetms Tbail

vydávaný čtvrtléto od Lineme o Rock
Island Paciflc dráhy ZaAíe ae rok
dam Dopiíu v potsí Mb as Katka
a: lom Buinui 96 tm

PomwdoUay plným Jménem Ui tele opatřeni
dojdou povšimnuli a odpovědi IX)ply
wpuwpMni a anonymní naleznou

pohodlného místa v kuli

OCTAVIA Nebr — Prosím
sdělte v Hovorně ohledně té poji
šťovací společnosti proti krupobi-
tí Grain Growers Mutual Hail
Association jestli má dovolení od

státu neb ne a jestli musíme pla-

tit assessment lohn Turek

Odpovlď — Učinili jsme ohled
ně této věci dotaz u státního zá-

stupce a tento zodpovídal jej ná-

sledovně: "Sděluji vám že na
udání dvou věrohodných právníků
tohoto státu v měsíci červnu zada- -

i jsme žalobu proti oné společno
sti aby jí bylo zapovězeno provo-zova- ti

obchod v tomto státě Brzy
na to však neshoda byla vyrovná-
na mezi spornými stranami a na

jejich žádost byla žaloba vzata

zpět Dále než to není mi nic

známo ' — Vyšetřovali jsme tedy
záležitost dále a shledali jsme že

odbor pojišťovací oprávnil onu

společnost k provozování obcho-

du Společnost udává že pojisti
la asi za 13000000 úrody škody
krupobitím obnášely $52000 kte
rážto částka bude plně vyplacena
dne prvního listopadu Za tím

účelem uložen rozvrh 3 j4 procen
ta a jestli tomu dobře rozumíme

tedy rozvrh tento přinese společ
nosti asi $100000 Soudíme z

toho Že ovšem každý kdo byl u

společnosti pojištěn a zavázal se

platiti musí tak učinit

BRAINARD Neb Račte la
skavě sděliti v Hovorně co zna

menají písmena O S B za jmé
nem kněze p Václava Kočárníka

Šimon Procházka

Odp O S B za jménem kně

zovým jsou začáteční písmena
latinských slov Ordinis Sancti
Benedicti (řádu sv Benedicta)

Jinak může si písmena tato vy--

světliti každý jak sám chce

Feuilleton

Sedím v koutku rozsáhlého sálu
a oči mé těkají po mládeži jež za

zvuků hudby ve vířivém kole tulí
se k sobě jako cukrující hrdličky
Hudba víří a tančící volně a neru
šeně mohou vyprávěti si různá
sladká tajemství aniž by mohl kdo

je slyšeti Chvílemi pouze náhlé

vzplanutí oka neb jemný ruměnec
na tváři tanečnice prozrazuje mně
že tanečník držící družku kol

pasu pronesl nějaké smělé slůvko

Aťsi! Nezávidím mu to Avšak
zvědavost má nedá mi abych

nezbystřil sluch a nehleděl zachy
titi aspoB něco z rozhovoru té
tančící mládeže Domnívám se

Že laskavý čtenář nebude mně
závidčti pak-l- i zaslechnu tu

tam nějaké slůvko neboť zavazuji
se že hned za větrem mu sdělím
co jsem vyslechl Však netřebá
dlouho čekati abych mohl baviti
se posloucháním sladkých rozho

vorů ve víru tanečním Právě točí
se ke mně štíhlá dívka s obličejem
zářícím již kolem pasu pevně drží

etatný jonák a cosi jí šeptá —

'Holly Jtsusl vzkřikne v tom děva
růžolící a jonák počne koktati
slova omluvy neboť šlápl svému
ideálu na malou a hezkou nožku
na níž nepochybně měla velké
nehezké kuří oko "Promiňte
slečno dám si podruhé lepší po
zor'' zkroušeně prosí tanečník

"O thaťs nothing" v zápětí od

poví krasavice a již ženou se oba
znovu do kola jakoby na ztrátě

jednoho taktu závisel celý život

"O my goodnes' zazní pojednou
přede mnou a dvě křehotinky
počnou si vypravovat!: OJossie
to jsme měli fun Mary masho
vala'' na Franka a on byl celý
"excited" když s ní tančil "waltz"
Hle nové skupení blíží se k mému

koutku "Well Fannie we shal

go home why má bude hubovat
že jsme dlouho out Come I take

my cape and klobouk" — Tak

mluví mládež v Omaze a i jinde
O rozkošná mluvo Česko-ame-ri

cká jíž mluvíš ty nadějná mládeži
naše! Radostí bych skákal slyším
li z růžových úst tvých spanilá
čtenářko tu směsici slov dvou

řečí skákal bych radostí třeba po
tvých kuřích okách abych dal tak

na jevo svou radost že tak pěkně
hovoříš! Neboť hleď! Poupě
jako ty rozkvétající rozkvete

dospěje a vdá se Nu nerdi se

ty se vdáš a až po čase čáp zaťuká

na okénko tvého útulku a přinese
ti malé Cešátko jež láskou bude:

vinout! k prsou m svým a učiti je
budeš mluvě jaké učila tě máti

tvoje jaký asi budeš véstí rozho-
vor tvým andílkem a on tebou?

"Miloušku buď still pa wiil come
a bude angryl" — A co andílek

tvfljí "Ma — ééér Alfa

SCHUYLER 16 září i899 —

Tentokráte upozorňuji krajany
vé zvláště demokratické na re

publikánskou tiketu která dne 9

září v Konvenci ve Schuyler svor-

ně a ku všeobecné spokojenosti

vypracována byla Nechci zde

rozbírali celou tiketu nýbrž chci

pojednati o krajanech kteří byli

poctěni navržením do nejzodpo- -

vědnějších úřadů v Colfax Co a

sice: Frant K Šindelář z Lincoln

precinktu u Howells za pokladní
ka a Václav Pavlíček ze Schuyler
za šeriía K vůli lepšímu ozná-

mení chci krajanům svým podat
zde malý nástin životopisů těchto

mužů F K Šindelář byl naro-

zen v Čechách v kraji táborském

a když mu bylo 2 roku vystě-

hoval se s rodiči v roce 1865 do

Ameriky Prvně usadili se v mě

stě Baltimore kde pobyli 5 roků

ale touha po' venkově je vypudila
města Bylo jim tenkráte těžko

se rozhodnouti v kterou krajinu
se obrátiti by s prospěchm mohli

farmařit Když v roce 1870 na

stal proud vystěhovalecký do Ne- -

brasky odhodlali se tedy Šindelá-

řovi též do tohoto státu a usadili
s r

se v Jmcoin precinciu louax
Co Neb kde dosud bydlí a my
slím že toho do dnes nelitují
Malý Frank pomáhal rodičům na

farmě a když se postavila dráha a

založilo se městečko Howells viděl

vnímavý Frank že by v obchodu

rychleji pokračoval a proto založil

Howells hostinec Po dvou

letech vykoupil podíl v střižním

a grocerním zboží jakož i v má- -

slovně v kterémžto čase byl též

zvolen po dvě lhůty assesorem

Po třech létech se odstěhoval na

jednu ze svých třech farem kde

spokojeně bydlí a které ho ze

všech těch podniků nejvíce těší

Krajané dle tohoto popisu sami

nahlédnete že F K Šindelář jest
podnikavý šetrný prozíravý a

pracovitý a že konvence nemohla

postaviti schopnějšího kandidáta

pro úřad pokladníka v Colfax Co

Protož jestli si přejete míti dobré
ho a spolehlivého úředníka v ka-

ždém ohledu tož máte dobrou

příležitost si ho zajistit když bu

dete příští volbou dne 7 listopa
du t r pro něj svorně hlasovat
Však do té doby si ještě něco po-

víme Příště budu tak smělý
Vás seznámiti s nastávajícím šeri
fem S úctou Váš

A J Bitner

WILBER Neb Ctěná red

Pokroku Západu Při přečtení

poučného dopisu p Jos Havlíčka

přišel mne na paměť výstup který

jsem mel na parníku baale v

roku 1894 Byl jsem jediným ce-

stujícím v kajutě který znal

českou řeč a dovolí-l- i pan Havli'
Cek jediný Čech a s odpuštěním
— žid V mezipalubí bylo něko
lik českých vystěhovalců nezná

jících jinou řeč než českou Jed
nomu Němci (lékaři z Chicaga)
nelíbilo se že Amerika má býti
obdařena dalšími českými občany
a nevěda Že jsem Čech láteřil v

mé přítomnosti asi takto: Boeh- -

mishes Gesindel schmutzige
Hunde atd Věru krásná to slo

va v samospasitelné němčině ! i

Nemoha "výšplechty" pana do

ktora déle snésti řekl jsem přímo
co o něm soudím jakož i o kultu
ře německé Mezi jiným tázal

jsem se jej zdaliž jest občanem

Spoj Států a když odpověděl že

ano řekl jem mu že jest křivopří
sežník neb křivě přísahal na kon

stituci Spoj Států On nechtěl

tomu rozuměti však po vysvětlení
mé strany a jiných cestujících

seznal že bude lépe mlčeti a —

mlčel Inu panu doktorovi

Deutschlandu nelíbili se Češi
Slováci a panu Havlíčkovi židé

Oba však přísahali na konstituci

této země která poskytuje stejná

práva každému občanu bez roždí'

lu náboženství a k té přísaze je
nikdo nenutil Pan Havlíček
setkal se v Praze s panem Ková
řem býv členem Ludvíkovy div

společnosti bkoda ze pan
Kovář neseznámil pana Havlíčka
se svou manželkou zajisté by p
Havlíčkovi Šla husí kůže po těle

neb pani Kovářová jest rozenou
židovkou S úctou

J J Langer

SIoto k matkám

Matky dítek kteréž trpí croopem
aneb silným nastuzením nepotřebují
odklldati ae podáváním jim Chamber
láia'a Coogh Remedy Neobsahuje

lidný opiát ani narkotkké Jedy jaké
kolivěk a mole m dáti důvěrou ne
nluvnatAm Jako dorostlým- - Velký
zdar kterýž provází užívání tohoto

léka při léčení nastuzení a croupu
získal na schválení a pochvala které

M těii po celých Spojených 8litech a

? mnohých eixkh ženich Ha prodá
v vieefa Ukáraicb

Napsal t vlastního seznáni kollkaletým tam
pobytem Vic Halí

Asi 16— 18 mil západně od Ce-d- ar

Rapids ve státu Iowa rozklá-

dá se po obou březích řeky téhož

jména německá osada Čili kolo-

nie "Amana Society" Společ-

nost tato jež čítá asf 2000 člena

není rázu ryze sociálního nýbrž

spíše náboženského ačkoliv má

se socialisty mnoho společného
'
— Jak známo neuznává socia-

lismus žádné náboženství a národ-

nost a jmění je společné to je by

žádný dle jejich ideje nebyl bohá-

čem ani chudým jmění by bylo

tedy stejnoměrně rozdělené U

této společnosti je to však zcela

jiné ona má své náboženství kte-

rého se houževnatě drží a Žádný
člen jenž neovládá jich jazyk není

přijat do jejich středu Co se

však jmění týče vlastní je spo-

lečně — Není tam tedy žádných
boháč a ani chudých —

Společnost tato vlastní v Iowa

County Iowa asi 26000—30000
akrů dobrých pozemků a sestává
z následujících městeček: East
Amana Amana Middle Amana

West Amana South Amana

Homestead Asi před 40—50 ro

kv bydleli blíže Buffalo ve státu
New York Blízkost velkého mě

sta účinkovala prý zhoubně na je

jich dospívající mládež a odhodlá

li se tedy usídliti dále na západ

Nevydali se všichni na cestu ný
brž jen několik kteří započali í

úpravou příbytků a brechováním

půdy Teprvé následující jaro se

začali stěhovati Dalekou tu cestu

vykonali na vozech taženými voli

Proslýchá se že prý mají od vlá-

dy nynější pozemek najatý na gg
let avšak myslím že tomu není

tak —

Každé městečko má svoji vlast

ní správu volí si doživotně svého

správce osady kterého všichni

musí poslouchati Všechny osady

pak si volí společného správce
kterému jsou všichni podrobeni
Členové mezi sebou se nazývají

bratry a sestrami Co se nábožen-

ství týče nemohu přesně říci jaké
ho vyznání jsou avšak nemýlím-l- i

se jsou to tak zvaní "seperati-sté-

Jsou velmi pobožní odbý

vají každý večer schůzi či jak to

oni jmenují versammlung (meet-

ing) v které se obyčejně zdrží asi

hodinu Mimo to mají schůze

každou středu a sobotu ráno V

neděli pak chodí ráno dopoledne
a večer na modlení Z toho vy
svítá že se buď považují za velké

hříšníky anebo že se chtí dostati
všichni rovně do nebe —

Do této sekty může býti přijat

každý kdo ovládá jak výše již

podotknuto německý jazyk a při-

jme jejich víru Má-l- i nějaké jmě-

ní musí je odevzdati do společné

pokladny Kdyby se některému

z nich ve středu jejich nelíbilo

může každou dobu vystoupiti
Přinesl-l- i si nějaké jmění tedy se

mu vrátí nezúročitelné to jest
mnoho-l-i tam přinesl tolik obdrží
zase zpět — SSatky uzavírají mezi

sebou to jest jinověrec se nemů-

že do kolonie přiženit leda když

přijme jejich víru Muž když

dospěl 32 roků stáří a dívka 20
roků mají právo se ženiti Dříve
než-l- i sBatek uzavřou jsou spolu
zasnoubeni jeden rok aby se po-

znali Scházení se snoubenců

není však trpěno zvláště večer Po-zoruj-

se snoubenci připadají
nám jako sobě úplně cizí jeden s

druhým takořka ani nemluví Po

uplynutí uvedené doby vstoupí
teprvé do stavu manželského Po

svatbě bydlí nevěsta ještě čtrnácte
dnů u svých rodičů načež si ji

teprvé odvede manžel do bytu

jemu vykázaného —

Obyvatele této kolonie poznáme
již z daleka dle jich kroje Žen-

ské nosí ve všední dny modrý ka-

likový šat a na hlavě černý tkaný
čepeček a kolem krku a přes prsa

plenu (šátek) v pasu za zástěrou

připevněný V neděli se strojí
obyčejně černě Klobouků hodi

nck a náušnic nositi nesmí
Muži jsou oblečeni ve všední

'den ▼ modré kalhoty a v neděli
většinou černě Muži nenosí pod
nosem žádné kníry jen po stra-

nách anebo jsou hladce obolení
Dříve bylo i nošení hodinek zapo
vězeno nyní to však již přísné
není Prstenů neb jiných ozdob

jsem však a nich nikdy nespa-

třil '—

Každý jinoch po uplynutí čtr-

náctí roků musí si vyvolili nějaké
zaměstnání buďto počne se očití

nějakému řemesla anebo mast po-míh-

při jiných pracích Mužský
člen dostává ročií #35 na šatstvo

která nosí brátí ve Itora Nery-t=ra--!i

ti HfUta tuto tedy se

nů vína které dostává v měsíčních

dávkách Každý osadník je mi

lovníkem vína a tu nepřebere-l- i

vykázanou míru jistě mu žádné

nezbude na příští rok —

Rozumí se samo sebou že i ne

dospělé dítky dostávají určitou

částku na šatstvo a pak též víno

řídí se to však dle stáří Ženy

dostávají o něco méně na svoji
ootřebu iak v penězích tak 1 ve

víně

Muži jakož i svobodné dívky

společně snídají svačí obědvají a

večeří Nalézáť se v každé osadě

několik jídelen v kterýchž se čle

nové scházejí Provdané ženy no

sí si jídlo z kuchyně do domu pro
sebe a pro dítky Před uplynutím

14 roku není člen připuštěn ku

společnému stolu Svobodné div

ky musí až do provdání pomáhati
v kuchyni Do každé kuchyně je
tich několik přiděleno a každá

musí týden vařiti druhý týden
ořiide na řadu zase jiná Vaření
4 '
tam není žádaým uměním vaří se

totiž celý rok každý den určitá

jídla vyjímaje svátky — V každé

kuchyni je dohlížitelka kterou

musí všichni poslouchati V létě

ráno o 6 hodině odbývá se snídá
ně která sestává z mléka neb ká

vy chleba másla a sýra Před

snídaní se obyčejně jeden ze členů

pomodlí a po snídaní taktéž Od

8 do 9 hodin je svačina a ta po
zůstává z kávy sýra másla

chleba O na hodině je oběd

sestávající z polévky masa pří-krm- ú

a kávy Od 3— 4 hodin je
svačina která sestává z těchže jí
del jako ráno
O 6 hodině je večeře sestáva

jící ze studeného masa brambor

kávy a příkrmů V zim£ se snídá
v 7 a večeří v 6 hodin Musím

též podotknouti že se na stůl ne
dává žádný cukr jak pro bratry
tak pro dělníky Přijde-l-i tam

však cestující tu je to úplně jinak
zaplatí-l- i dostane co si přeje mi

mo opojných nápojů
Promluviv o zařízení tam ně

hodlám se též zmíniti o zaří

zení hospodářském Přijdeme-- 1

do "setlementu tu nam mimo-

děk připadá jako bychom se na-

cházeli na nějakém panství neb

dvoru v Čechách Rozsáhlé stáje
s 20—30 tažnými ko5mi chráně

né co nejlépe proti zimě Před

několika roky upotřebili k tahu

voly nyní jen po skrovnu lze je
tam spatřiti Koně jsou dobře

opatrované krmiva dostávají při
měřené a všechny musí býti ráno

čistě vykartáčované a večer pode
stlané Mrva se od nich každý
den ráno vyklízí — Dále spatří
tne kravín v němž se nachází

hojnost dojnic které kryjí spotře
bu mléka másla a sýra v osadě
— Z přebytečného mléka se vyrá
bí sýr který se prodává do měst
Mladá telata jsou-l- i jalovičky ne

chávají se pro chov jsou-l- i býčci

tedy se vyřežou krmí a prodávají
— Skot jest též zastoupen nekoli
ka sty matek a beránků —

V každém městečku nachází se

škola v které se vyučuje anglicky
a německy a v kterýchž učí člen
— Kostely tam nejsou k spatření
nýbrž jen síně Versammlungshaus
(meeting house) Každá osada má

pak svého kováře sedláře bedni
ře krejčího ševce zedníky zá

mečníky lékárníky řezníky atd

Řemeslníci nepracují jen pro své

bratry nýbrž i pro okolní farmá
ře Peníze takto nabyté ukládají
se do společné pokladny a po ce

lorolním účtování se teprve část

ka na člena připadající připíše k

jeho dobru Lékaři kterýchž je
tam několik musí členy léčit

bezplatně od jiných ovšem béřou

plat totéž platí 1 u zvěrolékařů
Lékaři lékárníci jakož i zvěrolé

kařistudují na útraty společnosti
Malé domky buď pro jednu neb

více rodin jsou určené za obydlí
Před každým spatříme zahrádku
v níž jsou buď ovocné stromy
květiny neb réva Plody jsou ur

čené pro obyvatele co se nesní

musí se odevzdatL Nejvíce spa

třujeme vína neboť si jej tam
sami společně tlačí pro svoji spo
třeba —

Z venku zdá se nám býti tento

příbytek velmi útulným vkročí- -

me-l- i však do vnitř spatříme
prázdnota Na stěnách nikde

žádný obraz ní okrasa nábytek
jednoduchý — Považujíť za hřích
včšetí na stěny obrazy neb jiné

okrasy Ani íotograíovati se nemá

člen dáti

Po celý rok není tam slyšet! ani

hudbu ani zpěv Společenské hry
jsou taktéž zakázané Dbají zvlá
Ité toho br mládež teiich nedo--- w — m w ' I

stala příležitost koupiti si karty I OPA-CWcafol-


