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Ono je to ovsem k zlosti co ul
jste se najezdil napřemlmival na-hlás-

z kazatelny že jo to nespra-
vedlivé když katolíci jiou poplatníci
na veřejnou Školu a poníže že osta
nou pouze pro Školu veřejnou a Sko-l-a

katolická žu z toho nedostane ani
cent A potom ten přebytek co má
veřejná řkola l Okolo $S000O A

pak knihovnu přes $300 to by bylo
gustíčko co?

Pane Tichý nechci vil přemlou-
vat ale já být na vašem tuístč — já
bych a tfra eek! Jenom co jsme ce

dočetli jak jaté byl vážen v Detroit!
Co tu bylo pláče když jste jo tak
neočekávané opustili Dojista že na
vás podnes vzpomínají že by ván h

náručí otevřenou přijali! Aneb v

St Paul Minn tam podnes se o vú
mluví Že jeSté tak hodného knřzo

jako vy jnte byl tam nemřli Což
Pražané at? si hledají jiného vftak

oni by lakového hned tak jiité nedo- -

stah A vy máte příčinu když ván

nechtí poslouchat byli by ai toho
sami vinni a bylo by po viech hád-

kách

Jak čtveračivfi nazývá p T Novo-Pražsk-
ý

hřbitov pastviitéra I Totf
důkaz jak má katolicky knéz před
mrtvými úctu a jak se naučil znáti že
všude zem páni Možná že mu tam
z téch odpočívajících některý nčco
zůstal dlužen o tom si povíme nčoo

přísté p Tichý A též o téch všech
katolických knéžích co jsem znal za
mého zde pobytu v celém okolí!
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Lincoln Neb Ctěná redakce!
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celý rok nebof o všem védl O

tom řttví kdy! i (J tibeiiečoval

sludsnty ! íkola kdyby pouze
tuert lákli bylo bude učit a pak
tu slovo irutil To bylo ioctivé?
íiskd Učenou i K bylo vídét

kdyl tt% mnoho tíslo oznámek pří-Sl- o

asi 9 lákA a ani jeden z téch

starých studentu V N ti Jejich
idee byly jinde než v Croanovi
M edall je v menších školách kde
učili staří známí i

Jestvidřt ta láaka v p C a jeho
i

poctivost A proč on sám kominí
ka bílí nevím proč jíž dříve ne

opřel se ve vařejnosti všem časo-

pisům tnista Lincoln?
Vím velmi dobře jak dobrou

školu ťito činila fakulta ale ten

jenž obchod řídil ji snižoval
Fakulta to byla ku které každý

tudent lnul o které vyprávěl do-

ma po svém návratu uvýra přáte-lft-

ale nealyiel jsem nikoho z

tčeh starých chválit p C O toni

p K ví že byly hromadény dluhy
hned od počátku tak že poslední
rok byl p C nejpořáduéjňím po
névadž mu žádný nic nedal pokud
nepoložil penízo na dřevo což se
tak nevyplácelo jako dříve!
OhladBě p Iv předpovédi na zá

kladš zlehčování mne pravím že
znám úpadky dvojího druhu: 1)
v poctivosti tísní a 2) tísní z ne

poctivoati a tolik rozumu mám
kam tento vřadit když jsem byl
všeho svédkera W N O pan
Croan přinesl a také a ním zašlo

jméno to! Snad jestfi jednou zbu

duje nčkde W N C ale v Neb
rasce již ne ani jinde kde byl

Na kladené otázky odpovídám
veřejnosti:

_ _Vf í Mna prvou: uupovcu test v

prvém dojmu počínaje od slova
"věřím"

Na druhou: Ano pamatuji se
velnu dobře a co jsom pravil bylo
to co jsem myslel & včdél toho
času! (To jsem nevéděl že pan C

v bhenandoah nesmí ho ani ukázat
to jsem se dozvčdél až u konce

jakož i více o tomto méstečku)
Na třetí: Nezapomněl jsem že

žádané místo jsem obdržel a ani to
ne ŽO V6 třídé Dresolent nravil- -
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času otroctví"
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tnoře mdioť aloupovf ctil tu do výí

ky t vody a jet rořlicního tvaru

Til k tu nalvxajt tH jekynč do
dvou mfiže vjet loiFkou la třeli
jfNt víak příliS úzká alo panujn o ni

povřť hi jt ricjdfdií I'rvní j- -
kytiú do kterel jnin vjeli jo pouze
300 top n druhá jet tj: top víak
v tó nemohli jsire ku konci dále pro
čirou tmu ao bylo dví hodiny odpo-ledn- e

Sloupy kteříž hráz tvoří

jou čtyř až íeHtihranné a vyčnívají
s vody v délce neb výflce nad vodou

na 20 i více htop na celím pobřeží
Víak nejHou pouze jen jednou řadou

nýbrž nčkolika Ani v jedné míli

výřky nad vodou na skalnaté Htráni

junt jich vidéti řadu ani 000 jeden
vedlo druhého Také tu mají tak
zv křetlo přání (wiching chair) totiž
vodou v kamenů vymleté Hedudlo o

némž novřríví Irčané vřřf že když
ho tu kdo unadí a tli véci nobé přeje
že ne mu uplili K Heiladlu tomuto

byl nával veliký a ač my to považo
vali za hloupost na opétovanó vy
svání řiditele jmne ni též muneli

a nobé tři véci přát Jakkoliv

yl výlet zajímavý zpáteční centou

HniH zkiirtili doMt neboť byla velmi

nepohodlná Ve vzdálenoHti ani 8

mil jnme nedlí na elektrickou dráhu

(electrio tratnway) kteráž nás alo

vnechny pojmouli nemohla a do kop
ce museli Jhiiib pomáhat tlačit Co

He týče mČHta I' lfiMt to leží u prfi- -

plavu (channel) v zálivu téhož jména
a sice v úrodné nížiné již na západě
a nevěru vroubí bornkó hřbety Čítá
ani čtvrt milionu obyvalela a jet
ilavním nídlem irxkého prámyHlu
zvláŇtČ plátnářMkého a bavlnářského

rom četných tkalcoven přádelen
barvíren a bčlidel jsou zde i olejny
mlýny pily pivovary chemické to- -

várny provazárny nlévárny železár-n- y

lodénice atd Velký obchod po-- !

mořnký vede ne hlavné Liverpolem
a (ilaujíowfm jakol i e Spojenými

Státy TřÍHtav jet po I)ublirikým

njfřtiim v Irku Obyvatelstvo je
náraraiie horlivé u víře jk katolíci
tak i protestanti a zhusta povstávají
k vftli víře rozbroje I zde převlá
dají katolíci a čím dále k jihu tím

"""" "'"i j t učí reuascB p i a siuientam neboř na Jejich
známo na požádání Vaše a to pou- -

(

naléhání byl p C nocen mne po-
hon pravdu jil dřívo veřejnosti volut Nemohu říci že jsem(

viemi listy mčsta Lín-- ' lnul ka W N C neboť nepožil
coln kterou Jsem vybrala přece- - jsem žádného dobra snad trocha
til a to jen to co tylo na základe nepříjemností ae Spatným řízením
mébo přesvědčení a jsem hotov' a proto rád zapomínám a chytám
každá alovo dopiau toho odovoi-- ' ae kde nadéje zkvétá VSak vážím
niti ai velice fakulty která jak jsera


