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Kayward Mino— ťi'n4 red !

IJydil i4a tu dot! telki eila Čecha

ivador tomu al nebylo donud roeti
'námi takřka lidného nirodtiíbo

řjedncceid a popolitotS V iu'd4v

né dobé vlak naíí probudile ]!( kra

Jané cnnřdli ee abychom Lont-čn- ř

ealolili aobi tdn nijaký epolek a

'třirnlili k t Ltr( iifK L t--

':

t COt ™ í
t

tel našeho jHu le nyní bratra '
pana J htraku a Minueapolm Minn

by nám byl Dipomocnftn pří takli
daní epolku col on a ochotou a nule

:
™d učinil k velkému nadrou poté

n

? „

t j'vm v m 1
(

waa u ? v uviíi
do Č S D P Jednoty Deu onen

tfintane nim vlern tajinlé nezapome-

nutelným V den ten dostavili e

bratři od Hlavní Jtdnoty i Montgo

mery Minn Když pak ctěný velko-předne- da

pan F Mixa při obřadu

promluvil k nám nelíčenými a

ardeěnými alovy byli vžichni dojati
i hosté k spolku nenáležející Pc

alavooeti pak uspořádali jxme zába-

vu by ae na£i ctění hoíitó mezi námi

trochu pobavili Bjlo ovšem vín

ekromné jak na venkově }inřk být
nemůže ale proto ardeěnó Děku

jeme vám drazí bratři za lankavou

ochotu a službu nam prokázanou a

Uoláme v4m i vím sbratřvm !fld~

notám rde5né Na xdarl

Za C 8 P D Jednotu £ía 6

Vojtěch Pacovaký

Plas! Neb 10 března 1894

Ctěná redakce! Před ětrnárti dny

povatala zde řeč že K Vlčan od

Weaton zabil kluka Kdo Spásu
rozum i ten ví že ode dávna hraje

A u ff tti$í i liji
iíltilm k lením k?li byl t (tm
Wl Jiw (ťiM V lom i? ohiil
tMlň Ji tifíl jít) ostatní I

m Ml ' ani tnl t tffl jtpt íft#n prárj Ibf pfk

kaml finilírff trátf ndltná
#ÍM Wi pf4 (I slítli ftit dva

dny ani i 4íronill i#j#fii

fílttirl ií' ř fií jmy df ? til
Jako )4 ponvddi iM ke sni Mj
sínt litobytí fUli m4 byle 1

4fy hi {fft iiif#fm Na lijt
díleM pfai límysle f ri i

rhsbovatl Nedbali al4# i kh

ifobaťa} f vdn if # iloii!

f"fM Jek thtlí VI lyf lib at4

ído asvyipinfm en pras-ota- J

aodia r4 9 $hr jl vfre i#}!t

molao !ol4§fJ (fím o pol#dní

tyli J a'liny Mpoinka T vík
jití bylo AmfJ(o pro roje km4fo

Krajina lati jt Vslwi no4!ifi(4 $

Ienet4 Jt tdy vtroí k"tiry
Jskoana Okolí Jl If Iceoby IIsiio

Mtttf cihelny t#h ad j--
MI

ma!tvj
viísksha i4!if # Jlm v#dl# At tbt

an f alliai říaMiajbň # Mína ttiibi

m ks výrob eíkl vodofcb rour s

pod )io)( Vf S# telící iarok
Jest vltll f4ti písčitý a frtlý
Imm Pflda tle (41 drahá an

ipatei dle dostecho od nedalekého
j

ioumJi cihelny několik roka

bydlícího Švýcara ividfl jsm cpou

kterou oa před n kolik a městci !ttil

t přikoupeních 10 tkrA UtnaUbn

(KMmka totil 17500 t akr Vit

ťml dolnlii bjú tlej( poU árol
noa dal bych a akr $300 a koucil

bych lacino Takto Jrt lo domi

drahé ta udanou f4lku
Třetí d#o mého pobytu t)e byla

nedfle den odpočinuti Dopoledne
l jem po tpfiaobu evropském boa

dt Kejporto V osolí tomto není

to nto nového ao vidy pracuje zde

vétdí počet teleních % ti
l4kal'

avykuuvétiiui tak choditi

'iaera trovna tak obutích po cente

D j

„V
Zda při této proch4tce v Keyportu

uvidí Jiem araericki východní me-- í

ta v plné avé nahotě pokrytecké'
liMD wua m fiwii iv-- a ib v ivw nv

áooravým krokem do rooilitebny
Iloatineo a nalévirny uzavřeny v

předa ale te tada každému přUtup

ny la motá ae v aenpaneopuyi
tod nik ku nedaleko zakotvené lodi

avé Zde pere ae celé hejno nadřj
né mládeže méataké která not v a po-

střehla kolem ubírajícího Sida v

kaftana nechává rvačky a za židem

házejíc po něm kamením blátem a

viím čeho dooáhnouti mohou do

rukou avých Kám OHtatním úplné

neškodily ani ai náa nepovšímnouce
Celé méato hemiilo ae dělníky v

mondorech tak rozbitých a roztrha

ných le oděv nejchudsího dělníka v

ív"rrí bv bvl zrovna aválecoím
T i

oproti těmto

Pravým tohoto opakem byly pro- -

cházející ae americké lejdyaky ty

jen iuatěly aamý závoj a klobouky

dle nejoovějSí mody ae etrakalym

pHm na rukou rukaviěay a každá

t race bičík koukal Jem též po

oatrahicb ty vlak neměly patrně

oemély ani koně a noaitt bičíky pa--

třilo ka apolečnéma mravu v tomto

dia íit 4klf t
Naia Ik4 apMR'! i-- l a im

meeMi !rlí i iřflltf t% ří la

m lit ku pl#ď t n litovatt

la ftlktsřf $UU i la řbof aj

ní flmi ft#vlfmtvl rňiř)4vt
't p'!ř#f i ailN i iltffíii J#yli
rfl#tt"s yhnf iú a# avím Juykt
t tn a"é tlatí a#aiky'4t 4 a

přilil litin a i an( íi plitit
fcdyl řtakytř# iijl le mtttthtt

Um a# ilr4ř
M ifit l'itit} ! 4i ět%jm

#fd ijřřfm i f Jt i tffj
ki íiÚ % lyl Ikoly av d

kftili t t H l#bíe!Í a# mú a4
r tiky i mni tit aa díí ltb A

14 #jís? f M ala i l# hi

pJall#fcf llyl j4 ie4mo aby
e # i v #4tia4 vy#l M'l#
i#líjde doba k ly dnlii( nevlí- -

řnllfutl 1 avé mitařltie Jdeot
b4 lt ItfěiL

l'řd I4ant bylí jm a l po- -

ftl-ř- l eiloi 4fitlvffii pana J Hun

lna CrM a tý Isa na la rpl i
Vítat k aim p lUfinsk f Ornaby
a( I ldilov Umtti Pani I!

ridkoti íiřtita a překvapit} a4

třidl í#skl a abyihom VÍr mohli

Jsma JJ alti avoUlí Js arhdi po
va#ří t lili pak p Ur4aka Indi-řtkth- i

liue třinutUÍ ka 'ai-líi-

Podobni t4 it4vy jako tnlib dvott

ána budoa n4m vMy víl4ny
Term linutí ba le tde akonfan 31

t m řtarl bu lt otevřen vo tr4id
ftiokb 4 dny trvajdkh term jarní
a ta kdo! by mínil tdt tapcítí
nrchf lavltá am v určený čaa

Tento rok W N C odt bová t4m
asi 6 črskoameri( kýcb ttčítl& a asi

ikousVnfih českých knihvedou
cích a oit hl vlichui potnooi ao v

brtku ohlíleti hi míatl bndouc f avé

činností A aby cesta jejich v tomto

byla usnadněna chci prostředni
ctvlm Vaaho ct lišta ládati tv
kteři by potřebovali do avých ikoi

učitely aneb do obchodu knihve- -

doučí aby mne neb ikolu o tom zpra
vili a podmitky avé určili Mimo
to v příštím méaíci vystoupí odtud
a ii tři neb čtyři čeátl mladici aby
akoukoti prací něco opět ai vydělali
a dobou Času opět do íkoly ae vrá-

tili Jsou to veaměa spořádaní a

přičinliví holi jimi omdem nebylo
popřáno aby dostatečných hmot-

ných prostředku měli které dopra-

vily by je ka touženému jich cili
'ročež ctění rodiči potřebující ně--

aké dělné pomoci učiňte dobrý
skutek a poakvtnéte iím možnost
daliího vzdělání přijmutím jich do

avých závodu aneb obchodů

S áctoa S L Koetoryz

Hayward Minn — Jak Vám
známo máme zde zulolený apolek
Č a 1) P J číslo 6 který byl uve-

den k Hlavní Jednotě dne 25 února
t r bratry velkopřed F Mixa a

velkotaj F V Staněk a velkoúftet

F K Staněk začež jim vzdávám

vřelý dík Též bych jim přál by co

nejdríe byli povoláni k Jinému klu-b- a

k uvádění k naíí jednotě a tak
rozSiřovali naíe bratrství nebjaou
to praví vlastenci Pročež jim pro-volává- m

hlučné Na zdar! — Posled-

ního prosince nám zde vystavěli do
našeho okresního města most aa dvě
míle dlouhý bychom měli blíže na
trh Sotva vlak březnové alunko

počalo avé papraky na zem sesílat

již ae raoat počal křivit a lámat
Někteří praví že byl IpatnS apraco-vá-n

jiní že byl ayrový materiál
Ař jil bylo ipatné to neb ono moat

jeabořen Tak jako viude jinde
tak i tde máme peněžní tíacfi musí-

me vlak doufat že bude zaa lépe
což viem přeje Fr Kýček

Clarkson Neb 19 března 1894

Ctěná redakce! — Naěe městečko
atřed to doati velké české osa

dy začíná nyní dělat pokrok a to

proto že poaemky ležící pfllnočnfi
od Clarkaon byly vesměa akoro

řij l# ttMtti a fy fttwfy tÍ
VI k 'íkj mmiJl je fa piďfurl
r i a V'f' řiffsíířfif ik la j

ř

ll řďwSll# K"wl4i fř'(afí
dřív ř řfifiři ví i plt ala f# f k i

m (i ♦# Al# a lf I ae o lom iml
ttm lply th# Jtlj řjtíují Ppřa-vUs- l

j# j4 f pkfi f Jn l#

!' 11 A tti4! vvhU (4vii( řMititl

#II4in ftfl#iř řbťf m4m

Ira 'iří-dřlk- bifik4 třtí
t I f !Í I f fiřpkíř#
ify 4 ' d i Kify atkfi Vtt

k! Infk a mime 'břířf # n#
mf p'

' ít t a inií ví ly ('kal al
letní t i řií # — lt#lfi( ra#ifft
tt tl kr4ikf I Rb4 mthí

f Jfl i p'4't íí iil d pří
! av o msh%íh't tk le m iff
t Mkt#r4 Atiky t f v ptl Je

l t # tryf#JaJr# d Ural lf v

' ! Jn k lyl vyj Iřcí —

Níkttří ř"tn( i p'ínJ Jíl ařt

řf! přj raoat Vfirnttf i le by

aby ly tak ttt Jlko m§

útlé Vffiiii ďbřf' Kim řl

tik pf d?4 vittde velo ]#dtii ke- -

ojí Jiní ř#tit]í tak e ta atří 14

Un okřMfif nim b'kaiuj le
kal lc h dt Irt j# dubr4 pltina
íntb bofpoliřS Jíj4 Jmína Jak

U b U ia im li-t- V uH4

Joe KaitK

coJnNVk hbřrzna lí— ťtlni
rrdikr! (p't nkolik řaď-- t nai
ma!é řeké o ly v Lincoln vlastni
ve Vetrrn Normál aíl4m veřej
tioti Až tímfř v aatuém Lincoln

bydlíme přec mi ěrítt aludující td#

vyjma několik rodin jm úplně be- -

wznimeni a ostatními zde Čectiv
# -

V pravdě nrmáme mnoho ěau na

vycházky aneb návltěvy nl přec

někdy přáli bychom ai a oitatními

Čechy zde ie afjlti a a nimi ae poba-vi- ti

Jeden nedostatek který ěei
tvo iincolntiké má jeat epoleěné
střediako cili nějaká apolková míat

not Jak jsem zpraven žije zde

ani 50 českch rodin a tu dalo by ae

jíž očekivati že jako takový počet
uvědomělých rodin Wře také nějaké
účastenatvf v životě národním a

spoleěenekéra NVž však — zdá ae

že není nic podobného

Véecb českých atudujfcíeb ve vyi-HÍc-

lincolnakých školách jeat něc

přes 30 nichž V N C má alužné

procento a aice 23 Na atátní uní-veríi-
tě

nám pouze známi jttou bratři
Podlesákové od Milligan Oba za

pfáui juou v elektrickém oddělení

univeraíty kdež pro avou píli a

vzorné chování vSemi' jak avými

profeaaory tak i avými kol legy jaou
ctěni Pan Podležák etarSt tento
rok (Seatý) bude graduovat! ve avém

oboru a jak jítem t jiatých pramenu
zvěděl má ýti ředitelstvem univer-ait- y

podržen za eupplujícího profea-or- a

avého oddělení Oba tito mladí
mužové až zde rozeni přec jsou
uvědomělými a upřímnými Čechy o
ěerož doufám ae ještě jindy zminiti
Z ěenkých rodin lincolnakých nej

známějží jsou nám rodiny pp Heř-

manu prominentních obchodníků
města Lincoln a pak často námi na-

vštěvovaná rodina Sieglfl kde vždy
mile j?me přijati a v přátelském ho
voru pobaveni
A nyní opět něco o naíí Škole

která mnohým nám téměř domovem

počíná ao atávati Škola tato aebe

vědomé kráčí avé veliké budoucno- -

ati vatřío Opět jedna uznaná aíla

profeaaoraká byla zíakána pro tento
ustav a aice prof W A Clark
B S A M který graduoval "The
National Normál University oř Le- -

banon Ohio" pak k vfiii zdokona

lení ne ve avém povolání atudoval v

Harward Univeraíty Prof Clark

f mt ř"iml i Jtk a patli J#J

t II J# Ia fcnfsl atb ten ! - '

sfra-l- i a 1 j rbyba abf ela- -

tri 1 1 isf ti a#ř'Ko Idyl fcrt#-- i

ab jiftb fř4vftíbf Anm tU '

aL VvAn i ff tbt# a y
9 v

bAttilkf a t tkiv!mť rAtlka
lišili Jiki Ja ř4# mil by il#
kvb pffUlifxt IťxtiaeA budám

mltl řl Ivltna ana I úml to Iři

hnf l#kí Cl "třuAk" abeia
i ! a! aU n jfdU a o aor(#k

I f 1 l"tl a M pílib4ho
a a b

l# Bfftt irtbrMtI fcň9 m val
I

ostali n pp KUi a TomU alt J#a
lk'ím t J tfVfmj Amerik4ai ma- -

selí odjeti jinam iaa

Tak Jak okbwJy tak apolkf
ta ikvéiajl a a roimnolsjí M4o

il ide i ryie Akltb a Jedta Mo
ětstý: vtbny třiaidvaíf lan cha

Irka "OJbor Matice vrt ikoty v

Osvlch" tn jen tak tak livořf
třeba tak skvělým úeíem by ae bo- -

nosit Nbor Kliska Přrmvalovoa
C D skvěle pokraaje vtdorl

tomu le pří takl4d4rf dlouhěho tr- -

v4nl ae na nepřikládalo a tak to je
tél a Těl Jed Sokol Jiří a Podá- -

brad Co výsmlchti a ona tokrača- -

"přeo- -
přece Nebýt Jí ani di- -

vadla by ae tde jíl nehrály a HokoJ

ova ae tulí Jak pří avés áČeli tllďl
_I 1 f f m a

cviao iaa 1 pri porauani vniciava-cíc- h

tábav Sehraje v pondělí aaae

řásný obrat ze života naších bo''J
drých Sumavanft Jeat Jen na ct
oWccnstvu by azíalo anahu nalícb1

Sokola a v té anate podporovalo tak 'í
ako jindy dříve neboř Sokolové

ždy obecenstvem zdejším podporo
vání byli Proto vzhftra do Clarkaon

pondělí velikonoční (26 března)
ae pobavit a ono misto pro hotel ai '

vyhlédnout Ant Odvárka

Denyer Colo 20 března 1894

Ctěná redakce! Je jod noa též na

čase bych se několika alovy tmí
nil do veřejnosti a toho zlatého a

stříbrného Colorada Snad mnobf
čtenář nebo apanilomyslná čtenářka
řekne "jo holenka tam ae kochají
en ve zlatě a stříbře a tudíž nemaj'
ani čas aby si na ten ostatní ubohý
svět vzporaěli'

Je tomu víak úplně jinak no:

bychom ae kochali a těmi zlatými
atříbrnýmí kovy která právě tak

nezbytně potřebujeme jako kuchař'
ka efll Jame též na holičkách i v

1

ěch zlatých a stříbrných rájích
Bankéři většinou vzali někam dc

zaječích a někteří zpytují avé avě- -

domí za mřížemi Doly zlaté a

stříbrné pracují jen a polovicí lidem
ke všemu torna Ještě na tom není

dosti pro ten lepší blahobyt 25 proc
dolaru anííeno na mzdě Dělníku
ako hub po dešti a každý vyhlíží
ako by vstal s hrobu vyhladovělý a

děti a ženy sotva nohy tahají s těcbj
olévek demokratických Jedním
alovem jsme rádi ještě že jsme za'
chovali mnozí těla y kůžích přea ti
zima Pak ať mi někdo řftW li
o není blahobyt když Jsme nemui
t r S

aui pracovat a no évkv a tmrWÍ
náty jsme dostávali zadarmo tom

ych odělal modré oči hned O bia i
hoalavená demokracie ta nám ví ia 1 "1
lepaias HnaU Je texaská zimnici :
milosrdnější a nevyždímá tak Človř (
ka aby ani nebyl schopným pořádní i
ai odplivnout }

okolí jae
v karty a že kluk zdefták zabije

Méato samo jeat dosti úhledné na(kulováka
což ae atalo i Vlčanovi a

vyšiím poboří vyatavěné Hlavním
'
a toho pošla ta řeč a konečně že

obchodem jet dovot cihel do New prý jnem to já začal Za to ae na

Yorku Obckoda jiných zde málo1 mne obul p Hoapodaký a proto

oriem boatineo jest td přea 20 a' muaím je oba Žádat by to odvolali a

téob zda potřeba vždyť by lodníci přesvědčili zda-l- i ode mně řeč ta

'a dělníci ade po okolí pracující do poSIa — Minulý podzim jacm uve- -

váleli vydělané peníze jinam Jeat řejnil atfžnost proti ceatáknm a ko

tedy lép zřídili hojni boatincu a miaařfim jak řpatně hospodaří

ony afiatanoa ade Oatatoi zda není mnohým to bylo proti rayali ač to


