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přní pHUlÍťíti oltovav naft fi

Mlft uvřřejnřnji bly ipI4 #1
op1

l'o díle irvsjďítn Mrdánf dalnl
Jmu místo bártetidra v f I 4 ílfpff
aricb cniné lui ťt ulicí A vidor
le n#vfděl jem co a řemrslo jet
to birtendrovstvf spcbal jsem tam

Byl to hostinec u llrnry Zttidrra

plnokrevného a auřivébo to Nřmce

Vesel jsern no a j%ko o 11 co fádají-c- f

ruu-t- m též nfco dáti vydělat

pomyslel jsem sbě a dal si naliti

íkleníci iva Vypil jsem jednu
druhou třetí a čtvrtou a slota pivic
ko mi aaSmáklo a ji místo Lárten

drovstvf natel hezkou opičku a pro
mazal až na 25 centft celou mou pe
něžní hotovost Opička tato snad

rozhodla o mém příslím povolání v

Americe liyla zde též tak zvaná

Eraploy ment Office neb ssopatřovna

práce do rfiiných míst po sousedí

cích státech A čert vera ty evrop-

ské šestáky pomyslel jsem sobě

kdyt mám již dobrou známost a M
jnem na oběd zbaitiv jej zaplatil

posledních 25 centu a byl jak říká
Němec: Krank ira Ilerzen arm am

Beutel (Nemocný v Brdci chudý
v kapse)
Otočil jsom kroky ku Castle Gar

den op t zpět a tu náhodou M jsem
kol opatřovny práce státem vydržo-

vané VeSel jsem Na vysokém
křesle sedři syn zeleného ostrova

patrně řiditel po jeho boku stál

tlustý barochatý mčcháč majitel to

cihelny v Keyportu u Mattawau

New Jersey as 7 mil od N Y vzdá-

lené Dle dověrného hovoru byli
tito dva spolu dávno známi

Pojednou úředník povstal a mne

nesrozumitelným jazykem počal cosi

vyvolávati Jsa hotov volal to samé

německy břicháč a sice: Žádám 50

dělnlkft do aé cihelny 7 mil ud
N Y vzdálené Platili budu $1500
ku stravě měsíčné a cestovné tam

zaplatím sám Kdo chce jiti nechť

sem přijde a ae přihlásí Práne jesi
lebká a snadná Vře dobré strava

ta nejlepěf zrovna vie medem a

mlíkem tekoucí jako v tem! zaslí-

bené

Hrome! Tohle bude terno a v

rychlosti spočítal jsem 1 1500 na ra

kouské zlatky což dělalo tehdy
87 tl 57$ kr Tento plat nemá a

nás ani kantor a bajdy běžím ka ti--

trumu Vyseknu pěkný kompliment
velemocnému panu cihlaří I zrzavé
on řiditeli a jako voják aftitana

JM K ďk "pačesím lf#řfmi
eřísféhovaíee J# Mn nepřijde t
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Um pM!haJfef o miH ryrhls

JI Ifrfr K rl tak Voff4 a atdiil

bele třf b opét ( Vthybejirfrh

Jk v lkofMo mítterb pfi
Jejn-- f lřÍKtl liotř tak jr
JMýml Jalo dome v teplé potli
Ifftlítn t'k f)t4 při lomto po'

de: kterak by fM aijkal rakon

aký míoiair ří oířirf kdjhy ibdfl
na rfk takovéto ftki#r4 r i f rl(

pod arj# pokulotins likony pro

teoprivnln4 vtoof enf na trať B

linka! To byli by poko Mohla

by ta n slatni vlida nakeuptti
rAžncftv ocelovým ttffm

▼ boha pro Míro I mlado a s pnou-t-
i

ta dle náhledu její rpoičnl
fe-ako- a

retulaci do betj-ečnéb- místa

třeba (lipane
OoiC foli 'f(-- tnnoii 19 taríf h

řfukjcb ?ytřhota!tft chvitl bril
notií tjatřřDÍ mouilri )4lj

ohMni dríhj Vik ja

bjcb rád vilřl kjM-lo- tař tolo
neb onoho obřana kdjl by jfl
votem a pan Wotbtr jak tam olj-iejn- i

lelpiniřnf doLlílitvl Iratfi jme
novin bjl jemi před nonetn tábradK

nsavfel třeba 20 minut před přfjVt-de-

vlaku A tento cbté nechté

nocen byl by cde cekati Jiato jinti

poaflal by celé to beipečcoatnt caři

tenl do horoucí bány a cbr&nil e a

opatroval pro příété co avobodný
občan nim

Jeat ta Amerika pro priotl-hovalc- e

v prvDÍch dnech ano i v cčkolika

letech podivná Ji tél divně vrtil
hlavou nad ivonceni oa lokomotivě

nevóda proo tec tam mají ano do-

mníval jsem e že vlantně proto

by na americké pustině jim zvonili

dravé svěří poledne!
Nabaživ ae pohledu na nádraží a

čilý UmřjSí život obírám Re cu pře-

vozu do New Yorku Kami xa 3

centy jeat každý t Hoboken převe-
len Bylo 12 bod v noci Iij

I jnem
v roepacích kam jití přes noo Umí

níl jsem sobě doj ítj do Castle Garden

a přeČkati bude-I- i možná noo tam

Jsem o střežených dveří Tážou ie
čeho tam sobě přejí Sdělil jem
jím mé přiní Vysvídají dále s kte

rým parníkem jsem přijel A na

mojí odpověď že a Cirkarií byl

jeem ochotně do vnitř postěn

Zde nalezl jaem společnost velmi

četnou zfizně po lavicích a v nedo-atatk- u

těchto též na podlaze ležících

osob aestivajícf
Dva strážníci přecházeli ustavičně

em tam místnootí Občas jim co

podexřelé osoby se dajícítyto budí

li s v pádu že nemožno bylo tomuto

podali dostatečné avědectvf ohledně

příjeada je ven vy viděli

Natáhl jsem se na podlabu a

malé chvíli chrápal úplně bezsta

rostně když pojednou byl jsem pro
buaen hlučným lomozem

Jednomu spáči vyfouknuta tobol

ka a proto ten shon Měl tam celé

1300 a pir pruských fenikS Do

mnívaje ae že atrážoík na první po
křik počne prohledávali veékeré td

' P

že cítit jeat koketerií ? To jste mil

p Heaervák podali trochu aluiněji!
Oviem a velikou žalostí doznati

musím že některá děvčata rády ko

ketují ale to viak neplatí o viech!

Ponejvíce jsou vtak i toho přeo jen
mužové vinni Když hodně děvč- -

chválí 4 balamatí ký div že děvča- -

ta myslí si: když jsou lak hezká žeaj
mohou ai též vvbfrat a vás takr 5

mitjé jnic puu um ksuiiiuvitui v(i
bahni nechají Nu a potom so zase

mni tH)m ii'ď(llsi p'Mtfm
liim k(ř s'is4 t ťlit ift4f#ll

k'rf44ft( JiVb ďm4 f h J raH

'#'itén itji(4 tm %n%hm

4ji#m liiihrhtt strai N

" 1 jm tbmi rt4j pfft1
64 tpr pf #al

s 1 11 di#it4
ft 4 lak d'k'4bli ilfnika

ts lla ď 'l mílii'í) by It U

lir m'ň tKiitftf NbH p

tal"aU I M ivolařilío"
s' doriíkm ihr la d pi mhj

shniti I Z mlta afiri
Jfudalk ť !' ataiíli prou

tidinf Jn af řnihtdn fwtpomji
a- - jd#m lak aan4 ♦#maíp'-#-

"

a "ťishíh't pfita otravoval i44

lítct rolinný aby plrnf itíné ktu
leiky lita no(v(k4 vy tnolsnov!

ktsré bkď ani tikljr livote rtxlifjfié
b-- i npíinaly iitb ie poloutr4p

njch miJ5 svcb ojtMiny byty

ikrilťy a# s aým lábulnj ra ult
Mm do domácnosti naUb

Ž-n-
l oáteJI tidflátd do 14 míry

pokud neií tiaákor jejímu povo!ánf

pokud nepřekáži tsnetrnému učrlu

pro iějž příroda fenu stvořila Ora

mi býti matkou a kiiělkou chrimu

rolint)ébo jí přináfcll veíkeri péče

o vnitřní záležit sti rodinné a konali

neb alespoň řídili jel povinnotl
každé řáirié bopolybé A právi 1

těchto avfcb potinnostl chtějí ae

tak rvané emancipotané ženy vy-zou-

Ve svsku rodinném jest
obéma atranám v) kázán určitý obor

pAsobnoNti který čím méně jest

překročován tím blahodárněji na

obapolný avazek pfisotf Nekoná li

muž povinnosti svých prchá spoko

jenost a blaho od prabu rodinného a

laktěž jest tomu v případu opačném

NejhorSí pohled vftak poskytuje ro-

dina taková kde jak v proatorobivě
se říká muž nosí sukně a žena kal-

hoty Jsou těžké povinnosti obou

vsak vykonává li každý avé nastává

aoulad jenž činí oběma život při
jemným

Nevztahují ae snad slova mi pou-

ze na zatápění v kamnech nýbrž na

vfie to čemu by ve tak mnohé ženy

přeludem svedené

vyhnuly

Konejme každý svou povinnost
Muž pečuj o potřeby avé rodiny a

žena o správu domácí a nemi-l-i k

tomu služky zvláAť nsjmuté vyko-náv- ěj

domácí práce sama a nežádej

jich od manžela Jest-I- i že snad

nemoo ti brání tyto vykonávat! pak
muž je-l- i řádný vykoná co nutného
sám

Konečně podotýkám co se týče
těch v hotelu že dle mého n&bledu

jest čirým nesmyslem vykonivati za

někoho to k čemu jsme si ho najali
a zač mu platíme Doufám Že ne-

chutný ten spor v ct listu vašem

brzy bude ukončen a větiina odbě-

ratelů nebude čísli duševní potravu
kořeněnou hloupostí a nesmyslem

8 áctou X Y

St Josepll Mo --Ctěni redakce!

Na dotaz v Hovorně p J Dolejíe
a Clevelacd O v čísle 45 odpoví-
dám že v měsíci dubnu r 1186 Pro

kop nronek Čech z Dolsn zastřelil

svou manželku M4I ji vždy v po
dezření že přeatupuje ieaté Mojží
iovo překázání a dne I června r

1687 byl vrah popraven mezi zdmi
radnioe v Su Josepb Mo

Karet Paiík

Ní lert prav f imfalaf dtp s4m?

OH ' U la r Í O lht pol U
lak siof !a ttf kA4ff prý aeni

ď kaot4AÍ Jé ! pravím ďk
8'iváftf sňl r pakováaím h l se

vh JI 4 dUiilf" ř!n o Jki jHi
sil ( mim f p' 4 Ik 1

Dii f 4p O pravli Dopisfiva

tl ď V "paksj# i ki Asida v

' kolí íi I ssist pikrnkí iílnib
T jal v# a ! _ lam — a!i4
#ko'ik ibřýb atvořsal o Um
d"bř tím

A nn jm pravil o laeko
ktoliki V aáledajíel víti k 11

pfafte ťim — Proofm o

sni nej( 1 Iej4ím fitansm

!! p dop O praví: fukne li

brebta j btrbtfi ti prý 1 tím ni

čh neprovede Viak předloll-l- i

s# vire k bkuaenf buchta na mít4
a broiínkami a trnkami usni to

přee Jedno Pak mne p dop vy
l íif f bych mil trof ha posvítit na

vfkvéty Jako byl dopis v p Z

týkající s#p Pwkf Nbls colj#m
neučinil xC4tek v posledním mém

dopise v 1' kde jsem uhodil dvě

tiioochy Jednou ranou? Aby viak

p dop O nemínil že jsem člověk
k smíru nepřístupný činím jemu
tento návrh:

AI budou členové zdejií katolické

osady jichž Jeat na počet čtyřikrát
tolik co jeat členfl a naíeho řádu
odbfrat ten počet H V a po vydání

českých dějin v anglické řeci co

jicbodbfráa odebéře náí řád pak
nebudu více brát vatě vlastenectví
v pochybnost a podám vim ruky k

smíření 8 úctou Tom Polda

ManitowOf Wis 1 března 1894

V sobotu dne 24 února zavítala do
města našeho pěvecki deklamatorní

berecki společnost pozůstávající
a pp : Bohumila Ludvíka pref P
ProkeSe Bohdana Pecla F Kápla--

na a F Nejdla a v neděli večer di
vali představení ve "Slovanské

Lípě'' Žel že nivélěva byla alabi
an byl přllii krátký čas k oznamová-

ní to visk nezměnilo nio na progra
mu spoluúčitkuiícícb pána a pro
vedli vše mistrovsky tak že obecen-

stvo takřka ze amícbu nevycházelo

Kuplety a sólové výstupy ae líbily
velice obzvláfité "Pražský Pepe"

předneal p Bohumil Ludvík "Ra-

kouský diurnista" neb "hladoveo"

přednesl p Bohdan Peol a "Noviná-

ři" dueto přednesli pp B Ludvik a

B Peci Vée to rajisté utkví v pa
měti obecenstva na dlouhý čas Že

prof P Prokei skutečným profeao-reu- i

hudby jeat oavědčilo se při

jeho bře na piano tak že každý

napnutě naslouchal tak líbezné bud-b- ě

a vfibeo v Sem apoluúčinkujícím
dostalo se hlněné pochvaly ae strany
obecenstva V pondělí ae společ- -

nost vydala na cesta do Francia

C'eek a dávala představení v míst-noa- ti

p J šťastného odtamtud pak

jela do Kewaunee Menominee a

Oreen Bay Též navštíví Minnoao

tu Iowu a Nebraska

Mali společnost tato kam zavítá
skutečně zasluhuje přízni ct kraja-

na Ona mi nyní čilého jednatele
p F Kaplana ayn znimého pana
F Kaplana 1 Milwaukee a tak dou

fám že ae Žádoucího ůapěoha ne

mine Znamenám ae a áctou

Jos Koitlívý

durdile že dívky koketuji! A čí že v
(

viua ? — ( 1
1 1

A což teprvé když ae děvče vdá!?
Milá ty Doroto to teprvé si dáli
rrv mitt t_i In i í i -

í u muiicfcK iery urive nory uoiy
"

altboval chce si učinit Život co j)
l

I

_i i- ti t tri ri_moms iiejpuuouinejsi a zenusaa
která na starostí má celou doraác- -

noat i mnohdy jeho práce konati
musí a co jeůtě vády vystojí ku phH

To si vy páni řjan a tím vařením!

manželé a vašim "vybraným" žalud

kem můžete pomyslit že ty ataroče A

iké zelné pekáčky a bramborovérT

ikubánky které malinka vafle vám

vařívala (když neměla pro Vis masa j
jiných záživnějífch pokrrn6) my'

av A a rtaii m C m a nnk via m a m A a ťi

ležitost se tomu naučiti a proto ne- -

musíte hned zaftíti a hromobitím "

neřku li přímo a krupobitím — ale f

'

mamo psát Nu jste to pěkná Če t

ládka vy potomci Adamovi f I

A
' M

o

9 1

1

k

n

le

II1

MohlaC bych vim vypsati jeitěL
celý aloepeo vašich chyb a necností
ale nechci zabrali milým čtenářkám

tolik místa na kteréž maže být vy'
sazeno něco poučnějšího a prozatím!

myslím že p R a jeho spolubratři
ae apokojí a tímto
S pozdravem na viacky čtenář

ky tohoto listu I{ B L

Severovy prásky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Mějte je po
ruce
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