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Ctěná pani: IVuč ciikiiskirliMpmi pi IICiMtosll t navštívím Ulici nalil pfípiidy kde jeile míla tolik FiiliA eo tesjtnivii pilm
linií Hubni "Hlídku" iIhiiÍmMU tu Msc jsem žc ra eciiicl ti udí

HecíntPiik mi (Ncapolitiin)

ipfinot)
Vrm 11M libru píkni lm luí'

liiiitkn midi žilje n vy ni "vyíVole
nvni" ilílknm ninlonvií je tyIÍŽ Ului li jej mise ( poíiidulr Inúil doslal lícen Icpsilio než jeli" Ai II jrtlll ilrj lili jrl'll Vw

nt illIM' ku ii IiihIiiii uveřejněni Nejprv nuijí ii iiuist mou piucnvnt Itliivnn ho liuwfi t kýlv piiliéknii je pokle-

pej tuk nťy nl(ihi pěkně eelé po
imtm ím ntiUku oné iimí na je a tudíž nemůže ťiikaiua Oli mu

kudlu ktenm liyelt tívko míz' žn

iě stiliv nkii nu tuž delíd plšlal
kv A takě v mi pěti se Idásil dru

Ir v ilnl trnul Idu ťtit) iiui tko ani netuŇÍH jak iiliijci to své v p bo solí 11 pepřem Wm S1
jíž příjmení ne n tirmntiii vpo
Hiriiniit jež se mně táznbi v liti a pak jak h opovrifením patii li V Tmida že mi dá "káčii" i třetinu koflíku uschnné Šunliv li

II" Zilli ll ďistávmiie jf lillskll do pťoVHkein kletá kdž ji Mlolili hVe Miiiriirnee ty jsmii prosil iM- í
spek přidej k ní kousek cl

písyf O nikoliv ml té smutné u

ii'ciitn touží po liiěMvkčin živo-

te i kdvŽ jsuu ze riíiiniuřjsí lodi

iyt
Odpovřu" O M: Pieduč jednu

I il' i n 11 je riívisf smisedská klcii

působí nehliie 11a společenský }

vot venkiivské iluriisiajiei inliiilc-ž-

11 druhá příčinu je že Mníl

stále hledí rozšířili svoji innjei-Ims- l

bez ehlcdii na dorost 11 jclci

ziíbuvii 11 jeho tužby M třeli

městský život zdá se venknvvké

mu děvčeti pln nicliíi u krásy

iindbylek zúhnvy 11 mimlm jiné

přitažlivosti Život městský nni

clin liiHcuc co iiapoclliiiu sin nii t ii Možná někdo íekne - jen

ty Inideí iiřes inázdiiiiiy totiž v

bulky hodnou Špetku ihyuiiiiiiu

ples pi) kliniku nn vlhčeného
Malostí o limírové rodině jsme jo vterá se mně lepe zamlouvala než

il i hliií
ni' "IiiiiIiii jdM yiIA
llilií4 kllrk iihhí i'ih!

Tu viď linul liii'ikť li- -l

tuk lUllIÍ Hill 'i'n
ii m'iIiiI: "Jmu pimlIA
II ilíifťk mini hiih Ic!

I ll 11' mi lul J il II II v lil'

H iiiru v knij ilál ciii-li- i

stě iini íínlečky iicnlnlrželi N'i'ví Ano líním IcIiih jí též ufkdo na i Vojtovu kudla Tak jeílč pn i livi striiiihiiiii ho pšeničného chleba
lni' jsou li uboí siroKi liu živil skal (staré přísloví)! Muzch JH li ilnmlouvnui pn klcrcin uni" jeiliio vejce dobře vše sniíehcj
Ink srdce hulí při t'to vrpoinínee potři tím to masu a uineš to posv- -ues icni no vciKiiio mesia vyiie-

- ioiuin priilal hc Unce spiickn
Ctěná pnul jiik dosiinieine rpní ni pěkné j jiříAtí Hkoliii nik irinky a dvě sirky - jcdiul ml broztiikiimu sullunkiiiin
II illlirit ji niilil oznámím si inužcH Ktřnvu platit n iiiňžeS mít nich měla již l'osr nd nošeníiliil ilú liiil klít ilňl rii ul pliik

1 ! " i ř ' řl I t ieházífe t Kiipíěcvn ? Prosím vú sli1IIK SVŮJ CHS OHIIIIIII Vlil II V 'III 1'KII Mclm klIIISC OilielIV JSCIII

víte li o o 1'nvlii Tniuši niť v A-

- Ji ll nlni lni m rlivítu

JARNÍ DNY
tak tu nepůjde má malá holčičko bil čepici trnek za jeho pokbi své přednosti n tnké své nevýhody

a má tnké innoho svůdných bludilliericcf Posledně dlel v ('hirnirii ty bude ppřex prázdniny totiž v
y _ v příštím nkiimŽikii

šiml to juko slrudli zavaž tu do

bíe šňůrkou přes piíč i
po délce

vlož to nn kastrol s několiku lí
cemi onuislkii bud' uzeného neb

vepřového innsn Cuslo to hrncej
luk aby to nn všech strunách zčer-

venali) přidej k tomu trochu ns'-línn- é

mrkve celeni 11 cibule 11 ko

On t v ii ] učitelem v Kupičcvě po étě pomáhat íivýtii scstřiěknin pň jsem pÍTlez' nevysoký lyěkovv
liiťn žili1! lihiHiiji mini pluiTij 1'IihzcI ze covu Volíci' liysle se polní i domácí práci Ony ncinč L n jako kočka po tidm se pln

ček

t 9

Ctěná pinií Prosím sdělle lunějaru zde hlásá nám háj í luh mně zavděčila kdybyste tni lusko tu příležitost jako ona jít do zi k ncjbližšímu stromu V zn

Triiviěka M' zelena ii práci I v za vě oznámila kdo se nalézá I'i vyšší školy né by také rády Irn hradě jak jsem viděl byl jsem l'u
pi icinu pruc elovi k Kterv iiprim

hrádkách počíná zfe jiný lo díikat případě kdyby on' sám fotí tyto ila jsem — ii hudci Nobě zase rářfiv králík který měl právo v né příteli rudí čnsto klidí v 111

jfirii N probouzejícím se jarem řádky neb někdo jiný o něm v- - lěkuč Nlriivu n byt platit jako po znlinidij v drátěné kleci dýchali ineini jen novdek

pi'nlioiií se i energie tiiH všech dél velice Iiy se iiiiiii zavděčil minulé dva roky Ona je v mě- - čerstvý vzduch n který se snažil Odpovéď J U: Nevděčný
sto ll jedné rodiny jez pozůstaví dostat lul svobodu ne se mu ť může hýli zn dobrodiní jcu čchceme obrodili i svoje myšlénky když by nám 1 I i o jeho liydli

chceme navrátili klid do dnftí do- íli - již předem díky — Co nyní
i

4

manželů u třce'i malých dílek h valné ncduřilo liž jsem hv I ve vek prosty vcelio eiiii sum um

Hild rozechvěných událostmi vá- - psnti? Co jiného než en hc nyni tu než jde ráno do školy pomůže větvích a začal trhni trnky do ku návodu lidiček Škodolibých
léčnými chceme i tam zasadil i iu]u ví mezi furiiierkuini juko o un nuk nelze si jednání Inkové vvykonat domácí práci v poledne lVH („ v lu chvíli bylo slyšet

přijdi k obědu již je hotov umy- hvízdnutí a viděl jsem moje kuii vrty juni květy radostí a spo- - sužování n o zahrádkách Zde světlili

je nádobí na večer pomáhá paní ninrádv jak peláší nž se za nimi # # t
Ctěná pinií: Máni dvn mi pud

kojciioslí v) w mí ni vňi'111 po- - icnto nn's!i' iiiánii' tak krásm' po-

daří nscti mmiii' lásky n upokojí'- ("uší i jest ii radost 'IVpLo i

do nrili-- vhcci třeli v liiidi liy dost n ji'ii lián to válií do tť'

vařit večeři uklidí pobnví se s zvedal prach Hned mě niipndlo

ítkami a ještě jí zbude dosti čnsii ( No něco děje n také už v zá)ě- -
(y-jed- en zmnožily totiž 1111 liirinc

dosud linut ílit pouze zlolm n ne- - Hož? fiřírndy Osny již jsou nko nu dělání úkolu do školy Touto hí jsem slyšel Mima pana faráře a druhý jen pouze dělník ve mí

flík a půl vnřejuýeli rajských
u povař to iih dvě hodiny

při stálém opnlrování když jest

innsn měkké dej je nn mísu 11 pře
ceď na něj 11 slávu osol tu dle

chutě přidej třehn (ruchu papri-

ky a dej to ješlě buď do Inmhy
mích jen na mírné teplí kmnim

přikrylé nž je čas ku předloženi
1111 tabuli

Špenátový a sýrový bochánek
I i víi ř špenát iineb vezmi pinio-

vou krabici zavařeného rythié
něho vodil 11 špenát drobně use-

kej přidej k němu koflík UHlroii-liiiiiéh-

sýra nneli tvíirnhu dve

lžíce buď másla niudi sádla foz"-liřáléli-

osol lo u dej trochu čer-

veného pepře dvě ušlehaná vejce
11 jeden koflík st rouluiuého pse

Iličiiílio chleliu udělej z luhu bo-

chánek Chceš li míli silnější

chuť iiifiiH iisiduiťiut drohiin pfil

prncí ušetři peněz nn znplnceiu který mě musel z oknu fary uvi tě Mám nle niději toho ve niťinívist cliccinc i třiii dopřáli po- - ro iiapořáil zjincIi' iimozí mají již

žilku hťitMtiičlio kri'isin'lio olirozi' i lirainliory nnsilzciii' My iiiáme stě kdežto rodiče mi rudí tohostravy a bytu u eo důležitějšího — děl: Slyšel jsem jej nadávat u

učí n a zvyká domácí práci a pro- - ltuiU 1y nadávky patřily to jsemní dne jara! ~t Tak jnko lisďk ti'ž trnclni nasázcnyidi v ziilirndiT 'arinou
za lÍMtkcin hi pozvolna vyvíjí Uatát liťíÍHťk ciliulku v bednil"1-

piva jí ku zdraví tělesnému KdeU domyslel a nečekal na více luk Odpovfiď iloCnS A : V pádu tu

véiu má vždy rozhodovnll snjioiipcti' tuk ucítili! l min život kiy-l-
i rajcátka a zdí Tuk již

postupní" přichází do klidu mni liraliciuc v tc zenu h nadcjí žc di
není hospodynskýcli škol jest t - veverku jsem slezl dolů ale při vší

ková výhoda dobrodiním Pak jí opatrností hc mně rozsypaly t ru e licí) lásku čnsto icekoiiii mno

nu! nenapadni' 'hěhnt po ulici ne yt kleré bylv už v čepici připni- 1011 prupiisi 11 mladí lidé jsouVlsicilm h oliiol)iiu pťiroiliilin lali itnii a mmoh liinic veseleji nczi

iiliycliiin plín' užili kniH jarnícii niiniiiy rok kdy vňo usclilo I'ňí
přičinliví nim Ireha ueincli ilo zn

unii nice vojlcsliy I pllHlVIIiy VHC HC čátkii jmění ve svornosti n v sou

rulu jiiiétiíl soiič znliospodiirí Ni[nŽ radoat krásné zidfiiá Ptáčko-

vé pějí a tak osla vují Kvého TVur- -
ní-l- i všiik v iiiiinžclství láskyJiž měsíc liřezen ll konce a než

li se iindcjcine lunlmi tu velíko

zbývá jí tolik času Tak jest to V)M' pr„ Tondu a při jichž trhaní
i k clibii'i jak by měli více býti jScm měl předčasnou rndosl jnl
drženi na úzdé jíslě by nebylo roztočím káču eo mně zn ně Tmi- -

tuk hrůzných krádeží n zločinu da slíbil dát liž jsem byl zme

Tu se nž hrůzou srdce chvěje „tě n pan farář se šlniclml

když čiřme v novinách luk mladí m mnoii když se mně stalo ticšlé-

hoši lak hrůzné kousky provádč- - slí že jsem zůstal visel kalliotami

jí Což jsou mnozí rodiče tak ne m ivčku plotu a' již v přišlí vlcři

sdílnosti sclie větší jmění netěší zelené panriky se dvěma nastkv
noční hvrtlkVi ano velikonoční

ce a oniiizii)) iinsivo Hvym novin

lilnsciu u nulují se opět z prolinu

zející se přírody která váhí i m
čnsto následuje ncvnd ilillb1 lili Hiídlc neb uiiísle nsiiliižy-

svát k v které Imdoii oslavovány v ne a iirnluiic do le inicliuiiiiikv#

Ctěná paní Undová : Sdělte mmnohých rodinách radoHinf lam diiživé hy hc pokocliali tou kní
Dej bochánek do dobře poninza-

-

kde V loni Hit liolné VZtioiníiiiilo miií n osvěžili Hvélio illiclia listí' citelní vůči svým dělem a neví- - ně pan farář ni mě ješlé přiilržel iiéhn pekáče 11 peč v mírní' l muzda-l- i je lépe přidat i hc ku spo

ku českému nud) k nii(ílickénpna drnlié členy rodiny kteří mi kdyby lidstvo prohlédlo a uvažo dl - snad pro svoji Ink velkou poněvadž- viděl že se snažím vy
i '

lásku k nim ~ - jak se rumu v ti z nemilé té sitiince To hcHtnvovali HVoie prsa nn pospai vidi) o tc krase a lilazciiosli kli Některé moje kninnrádky chtějí

lu' dobré píli hodiny Předlož hor--

11 n tulillli liilď s ilobroii uhni

dioii z rajčat aneb h bílou miiic- -zhoulmviii ilělfím Ic dosud je run muže a iiiohln hy zažili mi ti

Mé mnolio rodin jichž členové I" z''ini nciikrncovalo hy Hohě ži
bych se přidala ke spolku kd

jsou ony nle já anglicky ješl

mnoho neumím Mntkn nle chci

lanovou oiiuíěkoii

dlí na frontách neb v zálohách vola tak krátkého na tomto hv

nle íich nebezpečí není jíž tak M" ''! mnolio velice mnu
bych se přidala ku spolku české

mu na druhý ž" niúin''jcš!íi ens1

Kompot z baniinu

Cvnř syriib z půl koflíku cukru

půl koflíku medu neb' syrulm n

fil koflíkem vody Oloupej dva

hrozné a iesl naiíéii že I ti se v
Iíií-hii- í doby jest zoufalců na toni

době krátké navrátí ku svvui mi M vétě! Tukový pohlíží jen na dost

hubil) Nemohu toho pochopi slulo v době kdy jeho dřiNtojnost

J ji k se mohou tak zapomenout s bělostnou pru víří která svírala

Což ta spravedlnost světská nemá dýmku s dlouhým troiiheleiii spo

moci? Co jenom v té Oinnze je činiila v míslě mého tělu které t

krádeží a přepadení Není v)o do vzduchu Nebyla to pouze

divu tak malé tresty zn takové praviee klení při mši svaté zvedi

činy den kdyby ty vězně kte- - kalich d výse liyl to i cejý iron-přec- e

uvězní tak dohře nesl nivo „ i K dýmkou který hrál nn

valí Kdyby jim dali chléb n vo- „v'-(- ádech i o kousíček níže čar-d-

juko to dělají ve staré vlastí dáš při kterém si velebníček no-vša-

by sobě dali pozor! - Pro- tova! nadávkami které patřily
síni za trpělivost n luk dlouhým „' maličkosti Když pan farář

Kin Důvěřujme v prozřetelnost ty Minné stránky kdežto to krás
I I 'll l TI

neb tři buiuiny a nakrájej je na
Odpovžď b1 M: Vaše innličkn

že na dále bmle íioiltiorovňno ne a uniceiiiuc vse hth m-
-

mi
stejné tenké koláčky dej je do

nrávo a snriivrdliiost a že i I i km si myslela když jsem pro 0I10 syriibu povařil lak aby se

kteří dosud revolt ují nahlédnou čisťovala rfižové keře jak junu tV
neporušily Pro chuť můžeš do

vám dobře radí nle můj náhlei

by byl ten je-l- váni niožiiu přidá

ti se ko spolkům nboum nehol

pukli neovládáte řeč nudličkou

bude váni to bodné impoiiiúliut ki

ostny zle jak moje ruee nk runouže chybili n podvolí se !

syrubii přidat buď trochu vaiiilic
a iueiiail az Krev se uiazovaia oi lieli eilrouové iicli tmuieraličové
lodnuli avšak pn pomyleiii mi

dopisem ťrljuiele imij snimiy niysld ze již jsem dosti mlpykal firy Vyber baiiuny pozorně na
iinuceni se reci teto zenu" a znro

Strašné byly zkonáky jež pro

ÍValy národy evropské zvlášť

lam Me nepřítel bezohledné zi
sahovnl Veliké bvlo naplnili vi

ty krásné květy které budou od
pozdraví ya svůj hřích ! nazval mě totiž zlo- misku syrnh ješlé trochu povař
Ctěná přítelkyně! Těší nás že dějem trnek) vyvlekl mě z tyčky a když vystydne linlej jej do mí- -měnou za víc tuk nepatrné utrp

ní tu jsem na víe zapomněla

ven i vyhovil e svým spo

kám
# #víech zelních erlé zeměkoule tnk ky 111) biiiianv a předlož 1111jste zase dopisem uvítala do nn- -

pf-- (Vm5: moje kallioly utriěly po-š- í

statě a jest přáním nás všech y jHcni musel ono místomyslela jen na ty krásné květy a
že smo ani uvěřit i nei(iveo'li '

Milá niiií líadová : Ihciii hoch
na tu líbeznou vůni která iiiih nu

iy se tak í častěji stido k
j přítí ry I i čepicí Pomalu belhaj"tato Htnisná houře e ukončila

ěeskýeli' rodičů 11 mám rád jeide olilažovnt skoro eelé léto Tak
zrejuio z dopisu vaselin mule domů jsem vzpomínal eo jsem
zdravý úsudek o výchově dílek n molil míli trnek káču i špačka

VSnk j''sté úplně iieiikoiiéíla tu

buf dosud Ne chví pfidn mi někli r
ChouloHtívá záležitoňt

Pnu domácí ke krejčímu "a
ovíčko mistře nle prosím vús

by Hobé měl každý člověk mysl éeské děvče nle ono se milé vyhý-

bá a dává spíše přednost Ajryšili - co In chvilenku neb jest Icerušck: zvláště Na rodičích ca nicku jScni zapomněl kdybyrfell místech ft dozvuky lirozn
'

nikde ani lnuli ! To víle teď Inko-In jeit chvilenka zde našelm žití sto spočívá velikn zodpovědnost „„ ' zfd doma a ueplašil
neboť duli dítkáin nepravé i k la- - Hiiv ktervm při pohledu na do- -

á drahota polní vin nestálo hy loválky neutuchají a naplňují obu

vou občany hy se snad jeslé neo oproti věčnosti mi kterou každý

který snad se umí lépe pMviiřn
váti nežli já niieli jen proto
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