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Naii krajané ll porínají uitiivati I

potřeb'1 ti lřlita leh étavS jako j

joq normální íkoly 11 tojou j
vf tiinm jti mladíci nb dítky jil
oktuili hořkou pilulku # vědomosti
a tak si rhtl svá p 'Hvcnl polrplit
Proč by nenohli tiai tesměa ti- -

molní farrneři neb obchodníci diti
vé dílky do tohoto neb JinťV po
dobného úUvuí 13150 na leden

de(tl nedělní běh jst čáotka nepa-[- 1

tmi pra takové Takým zpftiobem J
prospěje so dítku vleo nežli bv kdo
na první pohled dovedl soudili A

též na4e národní postavení se tím

slepií získáme více úcty Amerb
kánó

Doufám že o tom soudný čtenáři f

budeš uvažovat a rozhodneš se po- -

skytnouti svým dospívajícím dílkám

lespoft rok v některém dobrém

ústavu Není radno dlouho a tím
otáleli Hodný a I ilný hoch šes- t-

v

nácl neb sedmnáct roku starý který
prošel třeba jen venkovskou Školy
mliže B"ra vstoupiti Před takovým ]]
hochem se buiJoucnoht otvírá a záhy
muto se povysni nau Amerikány
Dívky mohou vstoupiti do nor- -

málních Skol dříve Že i ty pak
maji budoucnost zabezpečenou když
ku příkladu prodělají kurs učitelský
o tom nemůže nikdo pochybovati
ti vřel ým pozdravem Vás

F Ií Svoboda učitel J

— lUtanto válkr dofUl dr Unfi i Ohio
nutoMiitl winchuUny ?rtl( o lom:

'MhvIIiíih Hol U mám n oo diihovnU Allati- -

ora Pllciilmo BU4aiu lo jw-- Jetti orní tm!
Ilvo tMIm m dubrima xdr(" NakoneJU
pokály bot ml nitkouliDnil tiky M4t-l- l

kall nb JiU--ll nMtUMDt nlívJti okmllU '

Allo'i Lang IUImid j

U t%n)ftj inifcili Pík Jk ri

lUli i t Ií k í l l tft ij t ki
'

Jf 4! t f if tt k d l l4ht MMj a

I rmřfi itfia J ] lit n- -

nt i i I ří ! h 4 b iM m4Ui

tíiíi i#jpíín jflin I fijiřii
Ki}íM Mb k WI h Un 11

1 fiti#tl ii krk f i UnA itpif e!ilj
ji f t rif 11 I4řil # mUM II 4

I 'lr Uí kll k

ř ! f jH j4řii# Jíl m t4' b
!M f ' í Mjiřřil Jl?4 --i !

Ul iVtřlli klerik ?4##rlft
ítl I l flí
Pw ] ktrk m Tmi

tiM i P'l'ii' kH lvil tf-- N k

ii)t I! lit rM'nir jí# plti
♦ jk I J A Ijl-- i jříkf
fij' fi n k'ry'r h k lf Jt # tW
liiflmn dřiJikf tmíihtla

j h lt !'!! O apo
M'iik! D il o lont

Tak ijiířn rl řl řiMm rrinamíti
I 1 1 r?im J lhi irrMjiiío
řiř"ř ktřf kMlio Jdfí'tltr
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Pnčtí íuftlin! přirovnat k poli

tier n b ai t k ntJiil # pracuj
Drátu íirt Northrrn iamřUiÍA
po ii-lo- minulou zimu tel tni málo

pracovních il a k tomu pouze pal
ca nebylo viak tu tom doti
utrhli 10 prwc což činí tedy počí-

taje práz loý čaa 25 30 al 35 proč
IKIníctvo taktéž zřízenci nabažili
e toho vii ho počínání a Dutanovilo

no na rlaiiovinku vzájemné venpotek

jeden za druhého pracovali a jeden
celek unii utvořili K tomuto tak

rozumnému podniku dčluictva má

býti hni d započalo a první neboze

odbýrati ne bude dne 15 t m v

Libor llall jak e dovídám včtřina

zl ízencu ji stávkuje A tak pomijí

trpélivoflt dčlniclva proti nenaayU
ní mu monopolu a uežli ho nejde du

ben a květnem mfiže ae ťtáti slav
věcí povážlivým Znamenám ho

v úcté Ferd Demulh

LlnWfNMl Neb 16 dubna '94—
Clčná red — Nebudu mluvili o po-ču- hí

úrodé a cenách vrobkft proto
že téměř každý dopuovalel z venko-

va opakuje tuto ''pohádku o červené

karkulce" OvĚem že je přiro- -

zeno aby m člověk nejvíce Htaral

o to co mu Bkýlá živobytí V dneá

ní dobé je víak poatavení člověka

velmi nejisté a tu ae má dostatečné

připraviti na možnou zmČnu Ob

chodník je zhuHta nucen chopili e

pluhu neb lopaty a farmer čato je
utržen ve proud politiky V takých

případech není li člověk na změnu

tulo připraven bývají první zkuSe- -

noHti velmi kruSuy
Čím více ví člověk o rázných obo-

rech práce tím unáze ho dodělá

úxpěchu neboť nemuže-l- i zaHtati

přítomné zaměstnání muže lehce

začít něco jiného
Při vSí ontatní práci by nikdo ne-

měl zapomíuati na vědu a literaturu

Každý jemu! ject možno aleapoA
čáxtečnč aledovati ty ohromné divy
vetmifru anebo přemílati a aníti

a bánníkem užije mnohou jinak
nudnou neb bolealnou chvíli k osvě-

žení ducha

Život čeakoamerický je život vel

mi nejistý a nerpolehltvý Mnoho

j?nt těch keří vidí nezbytnoHt naíí
národní záhuby v blízké budoucno

ati Více ale je těch kteři ve avé

rietečiionti odotoupili dobrovolně

pole ěinnofti aneb docela nedbají
j ik to a námi dopadne - nechají ae

ii iťtíet proudem
NÁ4 líd venkovský jenl vřlSinou

tuk nculálý ve svých záaadách _
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pře I t4iml irk lf eUbujl f rdinl
nílrUké" t(bovaUlk tnj pl#ř

jft i Ikifíhatl a nnaterii n tU-lnj-

lne "Farma pra kluka' J mnoh

rn ott j milrjil nlli nnblní t tlo
d ibA trní) ti llliní
Zrim Ui dotl pllkli 14 k U rdi
thljl řar wm dítíli doku l Mu

ft co irinluvn ? koUInfl lí
Je iajité dobře býti pilným a ÍHr
eým boprxHřem a pamMIÍvfm a !- -

l!iým ot:em avfak ranrdtivirif
duíevnlvdi a mritnlcb tloh ma

mon atMký Jpi ieodputitelným
zločinem

Dejme dltlím tzlělánf které 1

přítomni doba vlaluje máme-l- i
jitu vobee něco dáti a Ženu dodělají
výnosného postaveni jet jiatým Ho

haUlvI dulevní rí nedá koupili za

"osudný dolar' kdežto vzděláni

sdfttatek poctivých peněl přineac
Třeba pOHtrádáme čcukých řkol mu

žeme dílkám přece ponkytnouti do--

bré vzdělání ve fikolách obecných
ovSera anglických Doma opět maji
rodiče doNti čaiu alenpon avé dílky
naučit Číiti Čeakou řeči Kde ne na

ií mládeži poekytnou aupofi tylo
začátky mažeme být přeavědčeni
že jich nejměne levadenát z každého
ata budepraoovat o le4( anaiif
avého mateřského jazyka

V tomto okolí co vírn nikdy če- -
aké žkoly nebylo lefi téměř vžichni

zde rození mladící a dítky kteří již
vstoupili nebo brzo vstoupí do liro
ta světové činnoHti umí česky číst

Někteří pífií doHli správné a větíina

"nemorduje" ten ná5 mateřský jazyk
jak to často Čini některé české časo

pisy —

NaSe mládež je skutečně polito-

vání hodna Jí se nedostane toho

povzbuzení jímž jsou Američané
stále zasypáváni jí se nedostane po-

chvaly za to že vzdor všem překáž
kám osvojí si rodnou řeč v této zá-

padní zemi jí se nedostane zvlášt-

ních časopisu kterých americké díté
má na výběr — Jediný z česko

amerických časopisu Pokrok Zápa-

du pěstuje rubriku pro naáf mládež

Zdali pak též na národopisné

výstavě naleznou naSí krajané ve

staré vlasti nějaké dílo Čecha ame

rického který nikdy českou Škola

neviděl? Na takové xvláAtó maže
naSe vlast býti hrdou

MuHÍm se též zmíniti 2a asi před
dvěma týdny jsem navStívit Fremont
Normál bchool ve Fremont Neb

kterouž jsem asi po dva roky na
ávtěvoval a kam hodlám opět brzo

vstoupit! abych některé započaté
úlohy dokončil Přítomně se tam
nalézá tři sta nebo více studentu
mezi nimiž je též několik českých

Vzpomínám kdy v r 1889 jsem

poprvé na krátký čas do té mně tak
milé buJovy vstoupil Od té doby
se zde víe velice změnilo A5 jest
ústav dosud pod tou samou správou
jako tehdy na stavbě bylo mmho
změněno a přistaveno i pohodlněji
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Zimu Jiuih sde mi li donti tubou
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den co den Do rlna ni odpoiuul a

rino inovu naHtal Dno 28 Ihiuz
tu byl utraíný blizurd a pohledního
března byl snovu To jcein ni tnyHltd

lo to odnune pole nťkam do Colora-

da Viak deStí Jo tuze málo j i
JE

sdts Uřprňdo od žní Obilí ozitnnf

je na polt podnea jako by ho tam

teď dal je srovná jako v poptdi
Se nrdťcnýra pozdraveni a přáním

vSera rolníkům aby oe Jitu hodoí
uvedlo lelo snamenám e v úcté

JoHt--f Vrohhnkx

Hoboken Ta — CtČná redakce!

PHjmí-t- srdečný potdrav a na v

dornoHt vám dávám že tak pokuču-Je-

al do vésení Jnetn uvísnfn na

denct mínícli a tíž jwm byl počítán
mezi alrajkujfcf ÁIuHÍm vám též

adílit jak jHem ne doatal do včzenl

šel jwm ai na pořtu pro váS ctřný

fiaaopia a najednou vidíai hm'i 40C

mužů každý a klackem v ruce Já

jeem Re obrátil a M jnem na počtu

natpřt Ahí sa dt-He- t minut Jxem i

myslil: teď pfljdu domu Přijdu k

nádraží tu e přižene jiná tlupa ai
35 muíu a ti mne drapli íe muím

jít nimi Já ae zaťal bránit ale

marně té cháky bylo 'tuze mnoho

na mne Byla to amíSeriá branže

Angličané Francouzové Italové—
ze ládnó řeči nikdo nechyběl Když

nebylo zbytí tak jnem munel jít

i nimi Myslil jaem ai: však já
vám nfouknu jvn jk kounek pfijde
mu Ah byl jMrn na omylu ne-

mohl jtorn uniknout Pak jnem ae

jich otFátf třťcť alo sae mne lapli
jlerifové a zatkli a při aoudé Jiotu

byl uznán vinýrn Zi polívanou na

dobré dítky jnem obdržel 10 mťnkh

vřfťnf No vzdávám jitu díky za

to nb takovou čeC jsem nedoulal

až v 1'ituburg distrikt Tedy vát

proaím aby jte čisopia řadržoli

pokud ho znovu ntřihláíin
Muním vám edélit že jnem svřt

procestoval ale takové bídy jnem
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SI Paul dn Pí dubna 191 _
Zíctiu Iťd tu rt ivoii Kam Jti
podíly — klín Jt" f f odl~ Uil

dobré iaj! — Tk oi idvám
rty ri my w l f dflnb i (Vítrr7
lti víídíhí tiirhnl)_ ttk Jme 10

dopru ovali le nuhf i5mí)i-- toho

dpřáti Nae rába

ty fMlbývátní-- wdor toho viiho
za druhou muím také vu !

1UU ač kd) bychom kapy ww víop

obraceli riťnaj-lem- kromč toho

tí jakiho Mv triku nič ho a kdyby

pořádajíc! nc íko I u zábavy odbý-

vali přece zae jiní iiáHlcdujf A

tak to jde pořáde dálx živji a v'e-Iťj- í

vžd)ť Kme Čeřil — A veselá

itjřl má býtí hejlem nsiíin! — Dne

31 břt zua pořádal D S J K T
předlita venl divadelní a nice dvé

fraíky V Chumelici a Milostný
lÍHttk Ochotníci taktéž nae ct

dámy tčíily e dobrému výsledku a

bylo by vie dobře dopadlo kdyby
nám do toho z čita jana nebyli
vlezli Ludvlkovci (mladíí p Lud-

vík) Nemínili) tím líci že bychom

jim přízné záviděli ale ntzvati ae

to muže hončním v cizím revíru
Krátce jednali nepředložené bet

jiatoty My pak za naří práci po-cho- dí

in o vidy že nám chuť zujde
na dlouhý čbb Ludvlkovci neod

náfteli výtřžfck v pytlích a nezapo-

menou chuďasové na mČMto St Paul
K tomu dlužno podotknouti že zlé

čany nedovolují přízni podnikĎra
náredním přece vňak munlm dozna-

li že to ct obecenstvo návStěvou

nafio divadlo poctilo které jsme

nikdy neočekávali neb včtřina uculo-

vala z chudé třídy dčlnické Protož

doufáme že v krátkém čase opčt ct
cenkó obecenstva pčknýrn kutttsm

pobavíme Jenom různé v před a

nepostrádejme odvahy a národního

obětavého védomfobecenlvo přijde
a v naAi práci nám nápomocno bude

Vzhůru ochotnicí a nenechte o od

straSiti ani od DN která chce cnuti
k dobré vfci mařiti

Jťt mi upomínkou když čítám

rftzná jména atarých přátel cbicag
akýcb kteří hostinHké živnosti září- -

zené raají Jet lomu již dávno co

JoHtf Jankovaký mé vybídl ta
Helma bych plnovou ořezal a když
ne tak titalo mě jako telátko po ledé

vodil a notné ae vysmál Že prý mé

podvedl jako ten had Adima a

Evu pik pak ale ne vždyť on Rám

holiče zaplatili oiuhíI!

Když čtu jmtno Ant Pťtrtyla
vzpomenu nobé na íokolukou výpra-

vu do Ktsré vlaiti kterak jiem po té

dlouhé louži plul a česnekové po-

lévky co delikateau připravoval neb

Do Saunders a okolních
okresfll]

tnob iwíornk' na DnJlurníJIl motnl ámky potí 1

itltt mjeU'k a fpolbllreb fpolnínoitl konplt
1 J

nijo prodal rnna pfoiiiTnl laiky doCecbsab
atxpét vymwis dldletvl v v aneb potfi
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