
37 listopadu přihnala se bouředaktor roČI by sem přijet a my
irorn bil a príHo druhý den opět
příSla zina a mih a od té doby

bychom mu předložili zde vype
Kované melouny wattr-mclo- n

muic'melon a cinttloupei a mft

Žerna mu je ukázat na poli Vedlep Z přátelských kruhů & mrzne jen to prattí Abych vtok

nezabíral více místa raději kon-

čím Znamenám ae pozdravemčetných jiných plodin pěstujeme
vlem odběratelům P Z i redakcizde úspěchem vodnici řetkev

kukuřici okurky sladké brambo Vál Baltazar IJegr

DALLAS Cregry Co S Dakry zelí atd itd Snad by íe

Ctěná redakce! Zajisté mnoho jepotom pan redaktor přesvědčil
—

Dále uvádí p redaktor kdyby prý nál kteří íe zajímáme o p Ha- -

vlasový kapitoly který mistrným

svým perem líčf naie nedostatky a

tato krajina byla tkutečoě tak

dobrá proč Čekala na tvé osazení

až do tohoto století? Inu protože
bez vody se neiivodřluje ani ne-

pere ani neplave a když teprve
v r 1001 začali zde dělat vodní

poukazuje na to co by mohlo u

nás býti leplí a co by vůbec ne-

muselo být Jsem též potě&en že

[ dopisovatele z Celar Kapide
stoky a nádržky a zsčali zavodilo

i upozornil že nejedná správně
vat tu teprve přesvědčili se o

když útočí na p Doreckého Pan

potomstva naleho Matky vycho

vávajíce tvé dítky musí pamětlívy

býtl toho la nejen mají být)

něžné a laskavé ale tél I moudré
a přísné Láska k Jitkám nesnl

býtl pomíchána se ipozdilostl
Vedle pěstování něžných ctností

musí Jitkám také býti vštěpováni
láska a úcta čistého karakteru a

nevinné mysle neboť vlistdotti

tyto budou jim vidy dobrým a

záchranným vodítkem v časích

pozdéjtích Není pochyby že

někdy i při nejlcplí voli dítky íe
zvrhnou a sejdou pravé cesty
avlak vzdor tomu přec jen prvotní
domácí vychováni má nezrutítelný

význam v budoucím životě dětí

Dítky lio&í divčata mají íe
vychovávali ne na pohodlný život

lavlasa znaje již poněkud onohobohatosti této krajiny a lidé íe zde
začali unzovit A jak tomu jest

U tuctů
Od mnohých mnohých let 11

tuctů rodin bylo a jent

l)r AuiruHt Koinls'

Hamburger
Brustthee

tarým njxilclilivým lékem proti

krčním a plicním

dopisovatele očekával zajisté
spoustu hrubých nadávek jak uždávno či mooholi uherských

e to u onoho pána zvykem A co

sme předpovídali stalo ae

roko a měsíců co lárn 'Hospodář'
ve svých sloupcích zdeJM krajinu

vychvaloval? To dokáží zdej&í

osadníci — Jik jsem íe dočfitl

pomrzly v západní Nebrnce branv

bory Jsem radou rolníkům těm

aby přísli brambory lázet icm do

Onehdy přinesla "Svornost" člá

nek nadepsaný "Na různé adresy"
v němž útočí na p Havlasu a

ízlivýmf poznámkami častuje mu
:e dobré vůle a krásných snah

Impéria! Valley Cal zdo nemusí
často velikými schopnostmi

noduhům
10 mrazů obávat vždyť právě íe
zde lihnou kuřata takže o váno-

cích budeme je mít k obědu —

bez práce a obětí nýbrž mají býti

srozumitelným způsobem poučo-

vány že práce jest pro každého

DOŽehoáním a nezbytnou podmín

vrhající íe do práce aby vymítili
z českého Života v léto nové vla-

sti vlečko co jej hyzdí aby vzpru-žil- i

lásku k tomu národu tam za

mořem obklíčenému čtvercem

Moje drahá polovice překvapili Zahřívá UŠÍ ovíuJc Učí

Jen v původních balíčkách

Cena 2c
lor aby vzkřísili úctu k jazyku v

kou Životní Šťastná matka která

dovede dítky své takto vychovali!
Cítím vždy soustrast i těmi lidmi
kteří nemohou se domoci dítek a

rodioy avlak nemám ne! opovr

němž nás matky vychovaly Za

mi na moje 46 narozeniny iH

listopadu Pozvala na neděli

víechoy přátele' ti pří tlí a překva-

pili mne právo když chystal jsem
se nastoupit cestu do kostela Ale

musím přiznat že nál p Jan

lité že to e ilechetná práce A

dále 10 v onom Článku píle Žežení pro ty kteří zúmyslně vyhý-

bají se rodinnému požehnání ať již prý onen reformátor nevidí Že
Kiibovec íe vymel jako řečník

vrhnul íe do hlubokého úvozu zz otupělosti mělkoitl citu nebo z MÉI nástroio
něhož prý není rozhledu PročSkutečně mne překvapil svým do-

jemným přáním 1 nic nevynechal
nedostatku poznání důležitosti ži

vota Krátce řečeno kdykoliv nae nelel dříve p Havlasi zeptat
p dopisovatele z Cedar Hapids co

Zmaten a do at tímto přátelským

VEHDIGKE Neb ~--Ct redl
V novověké na£l prnmyilové vzdě-

lanosti narážíme na četná vážná

nebezpečí která vyvažují víechna

vítězství a pokroky Není dobrou

vící že místi tak povážlivě rychle

zkvétají kdežto venkov slábne a

zůstává pozadu Držitelé farmy
kteří vzdělávají půdu jsou zákla-

dem národního blahobytu vlech

zemí Slábne-l- i a menfcf íe základ

ten hrozí vScmu ostatnímu nebez-peČ- Í

DůlcŽitějSI vSak otázkou

než zaměstnání jest rodinný Život

občanů Každý občan ať již má

jakékoliv zamÍBtnání na venkově

neb ve městě má mít i svůj řádný
domov svou rodinu v níž oba

manželé věrně plni své povinnosti

vzájemné k dokonalosti své i

rodinné Na Spatné cestě byl by
národ který neměl by uspořádá

ných rodin kdyby muž nebyl

dobrým manželem a otcem Zle

jest v rodině a potažmo i ve státě

kde manžel je zbabělým surovým
a sobeckým kde žena ztratívii cit

k povinností stane se příliS sobe-

ckou a pohodlnou Ďída Ženě

která překonavši svou dobrou po

vahu dává přednost nezřízenému

Životu před velikým a krásným

vyvinutím povahy které jeví se

jen u těch jíž vědí že vykonali

povinnost svou dokonale a jí se

obětovali oddaně Blahobyt státu

závisí rozhodně na tom má li

zdravý Život rodínnýjcnŽ přispívá
k mravnosti celého národa Bo-

hatství zámožnost a přepych málo

prospěje národuncmáli mravného
života rodinného spokojených do

mácností kde muž pilně pracuje a

Žena jest dobrou manželkou a

pečlivou matkou jež schopna jest
a ochotna plniti největší a nejpo

svátnější úkol — by vychovala
dobré a zdárné děti by dobré

pokolení nehynulo Muž jest
budovatelem domova a Živitelem

rodiny ženy povinností jest zise

býti mu pomocnicí hospodyní a

rodině „dobrou matkou Muž a

nikoli žena má býú přípraven na

doživotního Živitele rodioy a

proto myslím Že i vzdělání obou

má býti rozdíloé j:Žto Í jejich
životní povinnosti jsou rozdílné

Ve skutečnosti pokládám povin-

nost ženj za důležitější obtížnější
a čestnější než povinnosti muže

Na bedrách ženy spočívá zodpo-

vědný úkol vychovali rodinu ma-

lých dětí Na ni činí se každou

chvíli a každý čas ve dne i v noci

požadavky V pádu nemoci jest
nucena často v noci vstávat!

nemocné dítko o&etřiti a při tom

ednotlivec nebo národ dává před

Zaníldm zdariDB tnojo
krásnfi llhiairované cen-nik- y

l)U(luln(cli nMroja
Kriinná &nn organy
fiil tututrifn tímiMln

projevem něco jsem řekl na podě-

kování "Dej 10 Pán Jifilí" nebonost pohodlnému nízkému Životu

před nekoneční blubřími a vySlími

má piáti a které strany se přídr
žeti? Na jiném místě čteme zase

že takový reformátor který íe
tane ze starého pleticháře a který

'Zaplať Pán Uůir ale edoo z
radoatmi jež jsou odměnou těm

toho dvejího jsem řekl to jsem li

jist A že jsme měli žízefl akdož znají namáhání a obětování

se musí vždycky jednotlivec neb

riruvó ttstkó harmoniky konccrtlny aj
říclnlžíí ceny
VýbrftfJní Jednatel V V Červený a

Hynové KvřtoznAmýcli budebnícU
1M610 hned

liint IW Wibimb A ve ChlcBKO III

toňxvn&ný životní

národ takový zaplatit pokutu zs

planý a nízký život svůj Život

prý za provezení v kočáře změní

přesvědčení a potom posílá aym

pithie podniku založenému na

velikých Itvanicích a zastává se

diktátora který íe zmocnil k vlast-

nímu zisku a reklamě důležitého

národního podniku to prý je ne

spravedlnost Bylo nám známo

hleděli ji uhasit a že kromě toho

výtečně jsme íe bavili rozumí íe
umo sebou Žádám ivé přátele

aby nezapomněli datum toto příští
rok Třeba! že vyrábím todu
mám přece ječmenového moku při
návltěvi dosti Kdo vlak má

temperenční žaludek dostme
ovíem sodu neb jí vyrábím mnoho

druhů a vlechny jsou dobré —

má svou cenu pakli jest Životem

práce pro dobrou věc Mui pik
jest bídným tvorem kdy! nezáleží
mu na blshu ženy dětí jeho více

než na sobě samém Matka svým

il „Ilé wMlitnliri nHtttmi%tn ňr lihli
prou yipnuřui i'i'ihíiii ~- - —

Jakéhokoli v )Hk pro tnula M pro Sny

vlem a to hned při počátcích p
nrro JK umw uonnhi tuii řrvMéílvot ilju v lxpořioícli pMpwlwih krtjménem a významem značí oběta

Havlasových kapitol že bude viimlmy liu leky oitimr u inu
holotou immod byli ml ní Joit pHJi"n
cliut h nubaKl n 1'rolo ty m6l mltl kíl
rodinu v oi( ino winoio mihupředmětem útoku a žeie nezacho

vá vlem Považme co pí 5c pKdyby někteří ze čtenářů tohoto

vost a sebezapírání a v každé

společnosti která Života jest
hodoa jest jméno to posvátné
Všichni kteří znají důležitost i
zodpovědnost dobrá matky pro

dopisu zavítali do Imperiál ať fniiinii niririi—VHnii linvi m-u- !

Uhvl aiOOO st!! pro jHlioukolIv n""ci
oUiiomi W

Václav Blahník z Oshkosh Wis

UŽÍvá prý ve svých článcích mno-

ho cizích ilov A dále že by rád

věděl zdali by to napsal kdyby

zajdou ii ke mně na todu poče-stuj-

každého kdo lem k nám

zavítá Nápis je na stavení:celý národ i jeho blaho žehnají Jlomeuputhlo MolIolno
Prov John Vvduk

P O Box 1858 New York City
dobré matce — Přeji vfiem Čtená

V V Kučera Imperiál Uottling

Worki Si Bowling Alley V úctěřfim 1 1 jakož i redakci šťastný a

veselý nový rok a jsem v úctě vál
Vál V V Kučera

BONHOMMÍÍ CO„ S D 1
J F Kolář Foral & Kunci

jediná česká

prý byl otcem asi devíti děti zde

narozených a musel je míli u

tolu To íe mu povedlo! Jinak
ale aoudí p Klíma z Oklahomy
Ten p Havlasu vyzývá aby jen

pokrajoval v započaté práci na

národa roli dědičné Hned z prvé

- IMPERIÁL Cal 22 listopa prosince — Ct redl Mám za

to Že popřejete místa těmto něko-

lika řádkům z naleho okolí Chci
du—Ct redl Odpusťte že zase
už píli ale mám za to že iest po

se aspoH jednou za Čas zmínili ovinností nás Čechů zde v Imperiál Havlasovy kapitoly vycítili
tom nalem zákoutí Ježto en ve

Valley San Digo Co usazených jsme že je asi na vlechno připra
lice zřídka vidím v Časopise dopisyobraditi se proti křivdi Pan

redaktor "Hospodáře" odpovídá

ven a že bude pokračovat! ve svfl

práci vzdor vlem útokům na něho

v ÍíhIc 1205 Uowanl ul

ohebodujo
drfiboží vejci ináskm tulatv k&Zurnl a
vfibec vSeml farmerikýml rýrobky Za
vAo plutí noJvySM ceny a peníze eit rboií
zuAle otiratem poftty Cenntky fhuý& na

poíiidánt zdarma a to každý týden
Odporuřouít HradKtrcit Omalin Nat I

liank a United Htatus Nat í liank IQtf

krajanů z okolí našeho uad pre
hllžím tv dopisy obyčejně vlakp V Heiny z Brawlcy Cal na činěným Podotýkám jeltě že

jich bývá velmi málo Chci se téžjeho dopil v č ao ze dne 15 ii

stopadu a kritizuje dopil jeho cokonat své domácí práce Práce
nepílu toto za lou příčinou abych
až přijedu do Cedar Kapids nechal

se vozit v kočáře myslím že do

té doby si koupím automobil a
nepravdivý Já vlak co zdejllžen jest taková že nemá nikdy

konce a málokterá dobrá matka

zmíniti o torr jak letolí rok za

chovat se k farmářům za jich při-

činění Jaro měli jsme přilil
mokré a při tom i dosti studené a

tak velkých nadějí na sklizeň ne

osadník tvrdím že vle co pan

ABST11AKTYHeiny o Imperiál Valley udal Jestmá Život pohodlný Mnohá pořídí nebudu to potřebovat Panu Ha-vlaso-

zajisté slouží jenom ku ctiúplná pravda Kdyby byl jelti
slibovalo V létá pak na to dopodotknul mooholi vynesly me že zastal se p Boreckého proti

takovým urážkám ničím neodůstavily se kroupy a místy obilí
—VřiioTovoja -louoy a canteloupei a mnohé jiné

nlfílv tak le farmáři úrodu anivýrobky po akru — inu byl by

si nádherný domov a zařídí jej
viím pohodlím avstk k úplnému
Štěstí schází jí tam zvonivý smích

dětský a dobrá žena jistě časem

mezeru tu postřehne Dobrá Žena

a matka zasluhuje nati úctu přede
viemi jinými pokud toho arci je

jist redaktorem "Hospodáře' netěkali A li kteří sekali moc

a toho neměli Plenice sypala S M Saillor
vodněoým zansté pisatel se

řídil heslemi "Kdo není s námi

ten je proti nám' A tu zajisté

jest nespravedlivé
prohlášen za lháře Nechci se

od J du 10 bullfl po akrů ovsy od
p redaktorem "Hospodáře' pou

ao do o Kde padaly kroupy VV J OllmerItět do křížku nebo do hádek ale

dříve nel podruhé bude chtít také koma málo vydala a jeltě 1 7 th anJ rarnam 1'attersea Ulk

Chcete li abyste atáli zpříma a

hodna Žádná křivda není tak

Ipatoi a hromá jako když mul
činí křivdu ženě a dětem kteříi

přece vždy mají budili v n5m

trna Ipatoá V těch vlak krajiImperiál Valley popisovat a chyby
byli si jisti kroků avých let hole

vyhledávali měl by sám osobni se

přesvědčil a poučit a neudávat ta lu laokAutokototiitu Tillvípoužívejte St Jakoba Uel proti
nách jel krupobitím zůstaly

use-Kin-

sypali korná 45 ! 5 bul

Mnoho kornv iesl ul vyloupáno
u&lechtilrisf pocity Sobeukoit a

bolestem v sádech a narovnáte se
pravdu co slyšel neb četl od

budete tak přímými jako chmehrubost jakéhokoliv druhu proti
ženě a dětem budí proti muži ten mnoil vlak jttii dosud pilné pracíjakýchsi vládních tobáka jiko

I

}
lová lyčjest pan Wisntr Kdyt lak ikuneivěilí odpor Věřím v lebeúctu lou (sou tíměslnlnl budou via

doulim vlichnl t riy hotovi Čí

€ ltosowator
čliSKÝ IKAJU

Ořaiovna: u "Bet BoJMInf"

lný a obfsoámeuý lahradnlkmuže i feny a pokládám manžet
tám lél doitl často ak íe kdesi Ir 1 Ikrtliil

leskV ttkaf a ranhojič
atvl do jiité míry la společnost v ako p I' Heiny polte dopis k

uveřejněni a pan redsktur se mu kládait ii'olly( 11 laké tál bych
íyIÍUrí h'sH vřuuj mrHliUll amuiilaiil iDoleki nlkolik členů llvvsraě le sou ade uhsrské mi

ní! VMý podílník jest čestní

saviilu dťáti (niv druhého Ženy

maji tilaou povinnost a velkou mim itltl ml icháif da toho

spolku ldue čteukynl dobil a
sice a roky a I jinak 1 dopisu
posměch il liopi lu doiui katdý

idll tteuář te pan redaktor málodpovědnost
! Itké vidcIcoou

IM II dít IS "tl

Ttl teř4Má0l-T- tl f efU til?
at - ftH tul iit aiti

řáJaá hospodyni svobodná osbo

Útidavuiv Kubech btacku čísla

pokoje joj— Tel 1761

CU itt fcnhey4 M 1M l t Uw

Otelil ihttt] tk t IvMřlul
lH OJI " í

Omaha Nab S

odměnu Nelituji oýbil ctím
vdota třeba Nidliná Stsoovytuii? velmi asbohé int jimace eutb

ženy mU do rukou jtjiih vlolrna le se lnl mýlí ať il tityilul uaavřeme a! pu iilulcnt spwiku
— Musím lil imluiti o počasíjest celi budoucnost národa utt 1 jiofut d&voda ran te


