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nýcb pMjmřnf Jiko podtfeni mi-ka- rt

rolníček Dle jejího náhle lu

tifclit ženě ttarost o domácnost a

mul se starat o vfživu rI my je

barbarský zpaob Dle pojmu tiaM

cmand trn'i je muž jen %y

pracoval a Jphi rn4 aly at 111 'l o
kolo atarat a ni pracovat a ona

mu xi to vfnuje avoti látku tili 2

Jena je jpn roto aby rentovala nvoq

lánku sa oliolf a výživu Dle

mého c&hlcdu iipclice-- h být žena

rauíi opolecnicf a omocDÍc( 1jIc u1

toho hmotné orořry vyíadují ani

iu je aama v m(to nevř-t- y

na nevi-t- ku a m(to dámy n

dirniíko Oboje ai v pod 4a tť vy

dělávají Živobytí !ilou Je-l- i láka

ieny muži vdnovanú tak cenná aby

mui denní chléb dobývající pouze

pro lánku ženu i vydržoval pak arci

je ohromné ceny a nejen od Indianfi

ale i od Amerikána hanebná rne

uznávána a je vandaiHlvím když

andřló a klacky přepadnou d&m
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Milné lemi Amsríkr naly Ne t
mu žádný antfchUtícký buřjé als k

když čtu roiliné ty dpiy tiaSich

milých krajanu $ porovnávám jeden

druliémn pomyslím sobě: Uroní ?

aby do vreho toho! Jeden chváll ' ji

Iruhý han! a sakruje na tuts neb J

onu kontry třetí a čtvrtý lakllná

čy do horoucího pekla Kďf?i
ak víeho toho vinen jest? Nit")''
není plátno hubou mlácení a sáho ví
dlouhé politikování zlých časft jest '!t)
vinen pracovitý lid sám On sám
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tiíci Z si prÁ--
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od Lincoln I Company ulélat

tdiž pro né vSecheu b-- at 0 rentft

letmé Nejpodivnéjáím mí jest le ke

o vííchiií jmenuji luy kdežto

žádný t nich ani ruky nezná ate

všichni mluví německy I Němci

zdejší jmenují je Kusy % přece kaž ilé

lý nich hlásí se k německému ni
rodu Neiplí- - se ai ca né stydl

TéŽ musím světu oznámit že zde

máme také cený katolický chrám

Páně Pn bikup ISouacum ho tu

ostavil Pravil to že je za české

icníze které obdržel s Cech My

slim že každý člověk se zdravým

rozumem sezná páně biskupův směr i

Napřed svolával schfize by se kostel

postavil a když to nešlo pak ho dal

ostavit sám a teď chce by Češi za

dalili Praví že je to za české

peníze sle výdělek dal Ircanam a

Němcům jimž svěřil stavbu kdežto

Čech 6 tu nedal ani čuchnout li jen ky
ať platí! Mnohý si tfeba bude my t
slit že nemáme zde mezi našinci

řemeslníka k tomu schopných Ten

byl by na omylu My máme zde Já
mezi krajany tesaře truhláře a zed

níky a ti všichni dobří řemesl

níci a rádi by byli práci lu přijmuli
neb jí zde jest letos pomalu Ale

to pana biskupa aui nenapadlo a

Pan biskup pravil lakto: "Hekněte

těm lidem ?e tulen chrám Páně

bude jen výhradně pro Čechy tam

uslyšíte mateřskou svou řeč" Jedna

česká paní pravila že je tomu tue
ráda že zde bude český kostel že

prý se tam její děti aspoň nauči

česky mluvit Nemohu tomu poroz a

uměli lak se tnĎže dító v kostele

řeči naučit Zdali zmíněná pan

nemaže si naučili děti mluvit svou

mateřskou řečí doma v kostele so j

jistě nenaučí A mohla by se každá

matka i otec za to stydět nenaučili

své dítky mateřské své řeči? Už

jsem měl příležitost slyšet mnohou

matku oslovovat své děti anglicky
an prý ony "česky nerozumějí" a

ona chudák tu angličinu mlela jako
bezzubá bába tvrdý ořech Já vám
dám radu krajané] Zdali chcete

aby se vaše dítky naučily a trochu

vzdělaly v české řeči založme si

zde českou ékolu Dítek jest zde

dost a obecnou školu by nám k tomu
každou sobotu a když

bvchom nožádali tmna Kostorvzez'i

priťravil b uzlovaly na sebe or

vrhnul se do tísně a bídy a iiplyt f
icStř mnoho rnkft tielli hh rána bíd

zahojí a pracovitý člověk bezstarost {
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njril lInf fjk valné nolířl

M(ť aby líffn drmokratncn !

jiko k 1)2 nimal a dolary padaly

nrb# jako ininna lid ni n pouiti
rot#nrdontlek vnčíhlřdné na tífch
tranách To bude ai vino to pro-
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llukle M)iihnáuí Demokrsté maji
ním to síiijÓ itétf jako někteří

evropští potentáti k lyl vedli války
U iku 1UG'( požehnal papež Frantovi

rakouskému a byl bil piko žito

Koku 1870 požehnal Napoleonovi a

ten za to ztratil trftn i válku a roku

1877 požehnal Turkům nedbaje

toho Že jou pohané a odvěcí nepřá
telé křesťana jen když to šlo na

Kusy — za to ztratil Turek polovic

Hne Nyní si svaty otec vzpoměl
na Clevelinda ale před takovým

požehnáním nás chraň pánbůh už

ho máme dost

Naíe české demokratické časopisy

již trochu ochábly v jich chvalo

zpěvech o dobrých časech Před

volbou si vedly zrovna výstředné a

vée hanily a tupily co bylo jen tro

cha republikánské

Snad již mnoha naším krajanům

spadlo bělmo a očí aby prohlédli

jak bídně demokraté doklepávají a

jakou nesmyslnou politiku provádě-

jí a aby 10 sváděli na republikány
tu bij ku tej také nikdo nevěří

Pohleďme jak jsou ve vsem jedná-

ní málomocní a nesjednocení vždyC

mají většinu v kongresu i senátě a

nemažou nikarn vfiz jim vězí v

blálě pořád Předposlední jednání

kongresu o Shermanově slříbr zá

koně se hnusilo i tomu nejzarytější
mu demokratu a Wilsonovou celní

předlohou teď se také tak dlouho

tahají Že to Čechám k velké cti

neslouží že jsou tak slepými demo- -

kraty pociťuji sami nejlépe Co tu

bylo žebroněnt ca český konsulát v

Praze a přec jsou většinou demo

kraté Kdyby byli Češi rozděleni

ve dva tábory stejnřjší měrou jako

jiné národnosti požívali by vící

ácty před jinými národnostmi a měli

by též větší politický vliv musely

by s nimi úetovati obé strany Taklo

ale demokraté si myslí když vám

něco dáme nebo nic vždyC vás

máme opět zas vždyť jste od kosti

demokraté vy za nás vytáhnete ka

ulanu fitTt sfl£t a roriii A í lr & rA n ta

druhé straně si myslí ' my vám ne

' sme nio dlužni jděte si pro výsluhu

k demokratům

' Nyní se to opět ukázalo nejlépe
v Chicag 1 Tam jest asi 80 procent
C(chft demokralft a při poslední

městské (mayorské) volbfi jen Češi

rozhodli ve prospěch demokrata

ů na lože so oilebére a ráno veseU '

vstane íi V

Pracuji 25 roka ponejvíce ve vel "i
kých dílnách a poznal jsem již

všelikou sebranku zvláště na drá-- v '
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dpí rd !it#řk4 iynly 1 Wirm
inu ktrrý mi ttkáitl plir ljlním! kí b(rké rli an ml tjb
vtí(f diin ] ií m iijm ove'k4rn

př'ddlJl vilrbnl lítky i)říi(')il
jim dimokratÍ ký lítk volili a

I ly ded lim ldaovaU republikán
ky který byl podrp4n tmí vynU

kajícími pohltváry jik lírkrvními

tk dnn krl t oliti kťfui m-- ť

nirnii se kěl též po lpí guvernéra
1'ťika a vieemiv Jonáše kdež

ii io pMinram a ucitelnm tuřizo-val-

by za kal ďiu cenu Peneltav

zákon hloJěU pornit a to jináče
neílo nei ponzit republikány kteří

jej ihtéli uvést v platnost toi by

bylo dobré a spravedlivé Jaly
obrat vzalo smýšlení mezi samými

lemokratickými voliči od poslední

volby jed podivuhodné Každý

který se dal na vnadidlo dem tluč

huba a jich slibft chytit nyní kroutí

nad tím hlavou a zatiná pětč v

kapse čeho se to dočkal

Hlavní jejich slib že farmáři bu

dou draho prodávat a za levnou

cenu kupovat obrátil se v pravý
opak Ceny plodin farmářských

jsou tak mizerné až k zoufání Zde

v Nové Praze pšenice se tluče jen
okolo H0c již po celé léto a zimu a

ra lepší cenu není pomyšlení a

to samé jest s jinými výrobky čer
stvé málo které dřívější roky touto

dobou bylo za 18c jest nyní za 10—

20c vejce tucet byly 18— 20c

letos 12c chov ovcí se již nevyplácí

úplně ani pro vlnu ani pro maso

vlna byla v ceně 20c libra letos 7c
ovce byly v loni kus proti kusu za

♦3 letos je nechtějí ani zadarmo —

a ta slavná demokratská lilanie by
šla tak se všírn až do nekonečna

A jak to stojí s cenami když farmer

kupuje Od prvního zrnka kávy až

do poslední bačkory vše dražší

Dříve když něco přidražili a lidé se

tomu divili odpověděli jednoduše:

je na tom clo! A nyní jest to ještě
dražší Jak se to rýmuje

1

Mnozí demokraté když se jich na

to ptá proč jest tak zle vždyť sli

bovali Že budou dobré časy od po

vídají docela naivně jo holenka

lidé se měli už moc dobře měli

dříve lépe šetřit ono to tsk přijít
musilo To jim měli říci hned před
volbou a ne až po volbě a malovat

jim straku na vrbí aby si každý na

ten demokratský termín fiáký mi

lionek dal stranou Za to ale nechť

to jednou také zkusí volit republí
kánskou tiketu která sice mnoho

neslibuje ale za to více splní

Nazdar! Tom Mareš

Dodííe Nfcb 2 února 1894 —

Ctěná redakcel Nepříjemný omy

udál se zde panu Vác Kučerovi

Jak se čtenáíi Pokroku Západu pa-

matují udál se blíže Austio Minn

vražedný útok na paní Černou na

dopadení pachatele jehož podoba

byla popsána vypsána odměna pa-

desáti dollara Náhodou přijel kol

toho Času do okolí Dodge zmíněný

dách státních bavorských saských i

wirtemberských švýcarské republi ér
a pruskycn státních ale neviue-

-

Isem nikde takovích_ _ tiodivíná a fiJ— —# r
naiiKU jaao

— ve opojenycu vucic
svobodné Ameriky Jako na příklad

piacuji 5 hodin dopoledne a pď
odpískaném znamení chopím siV

svého plecháče jako cikánské díť''
krádeže vsak tuto od zadu přich&Q

zejí již tli zpravodajové sok tf

nahlížejí tajně do misky mé Jii
však pro dostatečnou chuť k jfď--

Chladl nemám mnoho času chlaijisk?1!
ona protkoumati co tím vlastn Vř

míní Však nastojte! Netrvá tt"ř
ani 10 minut již se mne ptají p H

příčině jídla mana Já ale prosti- -

ííjI MfkV fm "Til ifrn tn mnn Una %l

co nejméně stojí neb člověk cbu Vi
dělník se čtyřmi 'dítkami nem&7f
lahftdek vyhledávati — "Zdali

pf
V

víš co dnes za den jest?" ptají fc
mne dále — Chvíli přemýšlím
ihned si vzpomenu že bude hned £3

zase den odoočinku "Pátek" Pr'

láwky a odvezou jí několik ki& na

policejní Htanici Neznidi nikdo
co je láfika ať ji přirovná ku mnole

a hhleJá ka podivu stejné
vla-tuo-

Narazte n jÍHtý druh stromu a Hrnu

la poteče na teplé věci ne též ná

ramně lepí Narazte na mnohé

ženské srdce bohatntvím a 14ika po

tečo proudem canto také soudem

Zámožnému ae říká že je tjlý
proto 8e láska naň tak lepí Nékdy
ae arci pHlepSí i na černocha ale ta

e obyčejné brw drtí a rozpadá se

jako mouka F Jaroš

BarithtOil Neb 1 února 1894

Vážená redakce! Doufám ?e mi

popřejete mÍMta ve vařem ct listu

abych mohla udělili milé překvapení
mého bratra když při nastoupení
studií ve Western Normál College v

Lincoln Neb netkal se tam neoče-

kávané a tak mnoha Čechy TéŽ

několik českých dívek navštěvuje
smtněnou školu počet studujících
stále zrfiritá

Western Normul Colege jest vel-

mi rozsáhlá budova umístěná na

mírném návrší nedaleko méxta Lín

coln Kolem jsou domky (cottages)
které obývají navStěvovatelé íkoly
Elektrická dráha umožňuje rozkoS- -

iitSU I Wlí BVI J V4 - BH Vili

Lincoln bkola tím počtem doma

Činí pohled malebného městečka

Veškeré vyučování jent zastoupeno

spolehlivými učiteli kteří jsou věrni

vC-m-u

povoian
v sem uuhu

Ubí#a Češi so dobře mezi sebou

vím — "To jsi pěkný Čech!" zně f
odpověď Nebyl jsem to přek%
pen poprvé neb toto opakovali t" 1 1

vícekráte Nejsem žádný rouhal-íV- i

urážeč a porecbávám každého j"
tom co činí však mám za to

takové výstupy jou blbé To jě i
'

jmenuje svoboda? Když člov?í {

nesmí jisti a píli dle libosti a:
Hrom a peklo zlatá svoboilo! K V l-

-

by mne byl ve staré vlasti někM%

Western Normál College on by
nám sem došel každou sobotu Arcí

zadarmo nemohli bychom to poža -

dovát ale nějaký ten dollar měsíčně

by také nikoho nezabil Tak buďte

lak laskaví krajané a uveřejněte
své náhled v ohledné te školy
Znamenám so v učte

Auton Soukup
130 (i Str Lincoln Neb

v
mí
4i

l Znám osobičky které jsou vSecl

Dnes jsou těmi nejzatvrzelejSíy
fanatiky a zítra opak všeho toho ť t

tWa ne t obchodu ale a drzé msf l
I

j ( { M t

nás bychom mírné pili aneb racti
nic a oni sami ve sklepích avých J

51J

snáší


